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1.

Inleiding

De slimme Oost-Nederland is gericht op het versterken van het innovatie-ecosysteem in
Oost-Nederland en op het specialiseren in drie crossovers. 1 RIS3 is een onderbouwde
prioritering voor investeringen in innovatie in een bepaalde regio. De strategie bouwt voort
op de krachten van Oost-Nederland en sluit aan bij het missiegedreven innovatiebeleid van
de rijksoverheid.
Om te kunnen beoordelen in hoeverre het innovatie-ecosysteem in Oost-Nederland
versterking behoeft, is een internationale benchmark uitgevoerd, waarin productiemilieu
en productiestructuur zijn vergeleken met referentieregio’s in Europa. Doel van de analyses
is inzicht te krijgen in sterke en zwakke punten van de regionale economie in OostNederland en in het bijzonder van het innovatie-ecosysteem. Anders dan in de eerste ronde
van het onderzoek Kracht van Oost (KvO1) gaat het niet om de regio’s waarmee OostNederland direct concurreert, maar om regio’s waarvan Oost-Nederland iets kan leren als
het gaat om het verminderen van de afstand tot de Europese top van kennisregio’s.2
De conclusie van de in KvO1 uitgevoerde analyses was dat het vestigingsklimaat in OostNederland tot de Europese subtop behoort. De basis is op orde. Als het gaat om de door
RIS3 beoogde versterking van het innovatie-ecosysteem, moet Oost-Nederland zich echter
verbeteren op de indicatoren kenniseconomie, arbeidsmarkt en clusterkracht. Belangrijkste doel van de benchmark in KvO2 is het identificeren van verbeterpunten en niet het
beoordelen van regio’s op grond van hun plaats in de rangorde.

Onderzoeksvragen
De internationale benchmark is gericht op het actualiseren van de analyses en het
verdiepen van de kennis over de in KvO1 gesignaleerde verbeterpunten. Hierbij worden de
volgende vragen beantwoord:
• is de afstand tussen Oost-Nederland en de Europese top van innovatieregio’s in de
periode 2010-2019 groter of kleiner geworden;
• welke factoren in het regionale productiemilieu en de regionale productiestructuur
zijn hiervoor verantwoordelijk;
• wat zijn de sterke en zwakke punten in het regionale productiemilieu en de
regionale productiestructuur van Oost-Nederland in vergelijking met de
referentieregio’s;
• wat zijn de door het regionaal beleid te beïnvloeden verbeterpunten van het
regionale productiemilieu en de regionale productiestructuur in Oost-Nederland?
De drie crossovers zijn: manufacturing & material tech; prevention & medtech; en sustainability &
foodtech. De potenties van de drie crossovers in Oost-Nederland staan centraal in het deelonderzoek
van Balland en Boschma van de Universiteit Utrecht
2
Het internationale vestigingsklimaat is in (KvO1) vergeleken met regio’s die qua samenstelling van
het exportproduct, van de buitenlandse investeringen en van de aard van kennisuitwisseling met
elkaar overeenkomen. Deze concurrerende regio’s bevinden zich in Nederland (Noord-Brabant en
Utrecht) en in omliggende landen (Duitsland, België en Frankrijk).
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2.

Opzet van de benchmark

2.1

Inleiding

Voor Oost-Nederland is het in het licht van de vraagstelling van belang welke factoren
moeten worden verbeterd om de afstand tot de top van Europese kennisregio’s te
verkleinen. Belangrijkste doel van de analyses is het identificeren van aangrijpingspunten
voor beleid en niet het beoordelen van regio’s op grond van hun plaats in de rangorde.
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn in KvO2 twee indices gebruikt van de
Europese Commissie, te weten de regionale concurrentie-index (RCI) en de regionale
innovatie-index (RII). Beide indices geven uitgebreider dan in KVO1 is gebeurd, inzicht in
de prestaties op de topfactoren die nodig zijn om dichter bij de Europese top van
innovatieregio’s te komen. De indicatoren waarop de RCI en de RII zijn gebaseerd, wijken
af van de indicatoren die in KvO1 zijn gebruikt. Woon- en leefklimaat en
voorzieningenaanbod blijven buiten beschouwing. Hiervoor zijn geen nieuwe gegevens
beschikbaar.3 RCI en RII geven wel breder inzicht in de in KvO1 gesignaleerde verbeterpunten.

2.2

Indicatoren

De Regionale Concurrentie Index (RCI) is ontwikkeld vanuit de doelstelling het op de lange
termijn verbeteren van de economische weerbaarheid van de Europese regio’s met het oog
op technologische vernieuwing en duurzaamheidsopgaven. De regionaal economische
ongelijkheid binnen de EU is hierbij aandachtspunt. De RCI hanteert een brede definitie
van regionale concurrentiekracht: de geschiktheid van een regio om bedrijven en inwoners
een aantrekkelijke en duurzame omgeving te bieden om te wonen en te werken. De
Regionale Innovatie Index (RII) is afgeleid van het Europees Innovatiescorebord en meet
de prestaties van regionale innovatiesystemen. Het vergelijken van regionale scores met
die van referentieregio’s op de indicatoren uit beide indices biedt overheden handvatten
voor beleid om de afstand tot de top van Europese kennisregio’s te verkleinen.4
De RCI is gebaseerd op elf pijlers die verschillende aspecten van regionale concurrentiekracht beschrijven (Europese Commissie 2019, p. 17). Deze pijlers zijn gegroepeerd in de
drie subindices Basis, Efficiency en Innovatie (tabel 2.1). De subindex basis bestaat uit vijf
pijlers. Deze vijf pijlers zijn te beschouwen als de basisdrijvers van regionale economieën.
Het zijn sleutelfactoren die regionale concurrentiekracht mogelijk maken.

Dit is geen
orde zijn. Er
4 RII en RCI
aanwezig is,
2012).
3

probleem aangezien KvO1 liet zien dat de basisfactoren in het vestigingsklimaat al op
is geen aanleiding om te veronderstellen dat de situatie aanzienlijk is veranderd.
zijn sterk gerelateerd. De mate waarin kennisintensieve bedrijvigheid in een regio
heeft veel invloed op de hoogte van de scores op de onderliggende factoren (EU
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Tabel 2.1 Subindices en pijlers regionale concurrentie-index (2019)
Indices
Basis

Efficiency

Innovatie

Instituties

Hoger onderwijs/Levenslang
leren

Technologische
slagvaardigheid

Macro economische stabiliteit

Arbeidsmarktefficiency

Geavanceerd bedrijfsleven

Infrastructuur

Marktomvang

Innovatie

Gezondheid
Basisonderwijs
Bron: Europese Commissie (2019)

Als een regionale economie zich verder ontwikkelt, nemen factoren op het gebied van
geschoolde arbeidskrachten en van een efficiënte arbeidsmarkt in belang toe. Deze factoren zijn opgenomen in de subindex efficiency. In de meer geavanceerde stadia van regionaal economische ontwikkeling speelt vernieuwing een steeds grotere rol. De subindex
innovatie is hierop gericht.
De RCI biedt mogelijkheden de Benchmark zowel te richten op verschillen in regionale
concurrentiekracht als op verschillen in innovatiekracht. In het eerste geval richt de
benchmark zich op alle elf pijlers. In het tweede geval richt de benchmark zich specifiek
op relevante indicatoren in de subindex innovatie de pijlers geavanceerd bedrijfsleven en
innovatie. Het gaat hierbij om indicatoren als aanwezigheid kenniswerkers, aandeel
kennisintensieve bedrijven in de werkgelegenheid, toepassing patenten, aanwezigheid
innovatieve bedrijven en R&D uitgaven. De pijler technologische slagvaardigheid, die ook
onder de subindex innovatie valt, is gericht op het gebruik van internet en breedband en
is voor het innovatie-ecosysteem vergelijkbaar met de indicatoren die vallen onder de
subindex efficiency.
De RII is specifiek gericht op de innovatieprestaties van regio’s. De RII is gebaseerd op
zeventien indicatoren uit het Europees Scorebord Innovatie, waarvoor regionale gegevens
beschikbaar zijn.5 De zeventien indicatoren zijn gegroepeerd in vier hoofdtypen die zijn
onderverdeeld in tien dimensies (tabel 2.2). De categorie randvoorwaarden omvat
belangrijke drijvers voor het innovatieproces op het gebied van onderwijs en onderzoek.
Bij investeringen gaat het zowel om publieke als private investeringen in het
innovatieproces. De feitelijke innovatieactiviteiten hebben betrekking op de innovatieve
bedrijvigheid en op toepassingen van innovaties. De effecten richten zich op werkgelegenheid en commerciële toepassing.
Vier van de zeventien indicatoren van de RII liggen ook ten grondslag aan de RCI. Het gaat om:
aanwezigheid innovators op het gebied van marketing of organisatie; samenwerking tussen
innovatief midden- en kleinbedrijf; aanwezigheid kennisintensieve werkgelegenheid; verkopen van
innovaties die nieuw voor de markt of het bedrijfsleven zijn.
5
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Tabel 2.2 Categorieën en dimensies regionale innovatie-index (2019)
Categorie

Dimensie

Indicator

Randvoorwaarden

Onderwijs

Bevolking met tertiair onderwijs

Randvoorwaarden

Onderwijs

Levenslang leren

Randvoorwaarden

Kwaliteit onderzoeksysteem

Wetenschappelijke co-publicaties

Randvoorwaarden

Kwaliteit onderzoeksysteem

Meest geciteerde publicaties

Investeringen

Financiële ondersteuning

R&D uitgaven publieke sector

Investeringen

Bedrijfsinvesteringen

R&D uitgaven private sector

Investeringen

Bedrijfsinvesteringen

Innovatie uitgaven (Niet-R&D)

Innovatieve activiteiten

Innovators

Innovators (Product of proces)

Innovatieve activiteiten

Innovators

Innovators (Marketing of organisatie)

Innovatieve activiteiten

Innovators

MKB innovaties intern

Innovatieve activiteiten

Netwerken

Samenwerking innovatief MKB

Innovatieve activiteiten

Netwerken

Publiek-private co-publicaties

Innovatieve activiteiten

Toepassingen

Toepassingen van patenten

Innovatieve activiteiten

Toepassingen

Toepassingen van handelsmerken

Innovatieve activiteiten

Toepassingen

Toepassingen van ontwerpen

Effecten

Werkgelegenheid

Kennisintensieve Werkgelegenheid

Effecten

Commercieel

Verkopen van innovaties

Bron: Europese Commissie
Omdat de Europese Commissie RCI en RII periodiek publiceert, is het mogelijk behalve de
meest actuele situatie ook de ontwikkeling na 2010 in beeld te brengen. De RCI is
beschikbaar voor 2010, 2013, 2016 en 2019; de RII voor 2011, 2013, 2015, 2017 en 2019.
Data voor de onderliggende indicatoren dateren steeds van enkele jaren eerder en zijn of
een standcijfer of een gemiddelde over een aantal jaren.
Vergelijkingen in de tijd zijn alleen op hoofdlijnen mogelijk. Rekening moet worden
gehouden met aanpassingen van regiogrenzen, nieuwe definities en wijzigingen in
onderliggende indicatoren. Vergelijkingen in de tijd beperken zich in de benchmark daarom
tot twee tijdstippen (2010/2011 en 2019).

2.3

De regio’s

Basis voor de benchmark zijn de door RCI en RII beoordeelde regio’s. De RCI is gericht op
268 NUTS-2 regio’s in de Europese Commissie. De RII beoordeelt naast de regio’s in de
EU-lidstaten ook regio’s in Noorwegen, Servië en Zwitserland. Anders dan bij de RCI gaat
het niet altijd om NUTS-2 regio’s. In België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft de
RII betrekking op 32 Nuts-1 regio’s: in de overige landen gaat het om 216 Nuts-2 regio’s.
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In Nederland zijn de NUTS-2gebieden provincies en NUTS-1gebieden landsdelen. 6 De
benchmark is hierdoor noodgedwongen gericht op de provincies Overijssel en Gelderland.
De niet tot één van de twee provincies behorende gemeenten die in KvO2 tot OostNederland worden gerekend, vallen buiten de benchmark.
De RCI geeft voor de regio’s zowel de mate van over- of onderprestatie ten opzichte van
het Europese gemiddelde (standaarddeviatie) als ten opzichte van de regio met de hoogste
score (=100) aan. Op basis van de index (Europa=100) voor het Bruto Regionaal Product
(BRP) per hoofd van de bevolking zijn de regio’s ingedeeld in het kader van de RCI in vijf
ontwikkelingsstadia:
• stadium 5: index BRP > 110 69 regio’s;
• stadium 4: index BRP 90-110 57 regio’s;
• stadium 3: index BRP 75-90 57 regio’s;
• stadium 2: index BRP 50-75 65 regio’s;
• stadium 1: index BRP < 50 20 regio’s.
Beide provincies in Oost-Nederland zijn op grond van hun BRP ingedeeld bij de categorie
stadium 4-regio’s. Utrecht, Noord-Holland/Flevoland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn
Nederlandse stadium 5-regio’s.
De RII geeft de mate van over- of onderprestatie ten opzichte van het Europese
gemiddelde (100) aan. Op basis van de RII zijn de regio’s ingedeeld in vier typen regio’s: 7
• Innovatieleiders: RIS score groter of gelijk aan 120
• Sterke innovators: RIS-score groter of gelijk aan 90 en kleiner dan 120
• Gematigde innovators: RIS-score groter of gelijk aan 50 en kleiner dan 90
• Bescheiden innovators: RIS-score kleiner dan 50
Op grond van de RII-scores zijn Overijssel en Gelderland te beschouwen als sterke
innovators.
Naast het beschrijven de scores op de verschillende indicatoren voor beide provincies is
een vergelijking met referentieregio’s een belangrijk onderdeel van de benchmark. Er zijn
drie type referentieregio’s gebruikt:
• concurrerende regio’s, zoals gebruikt in KvO1 (bijlage 3);
• snelle groeiers zijn regio’s die zich tussen 2010 en 2019 aanzienlijk hebben
verbeterd en Oost-Nederland hebben gepasseerd in de rangorde van de RCI;
• regio’s die in de rangorde van de RII een stapje hoger staan dan Oost-Nederland
(innovatieleiders-).
Om de positie van Oost-Nederland in een breder perspectief te plaatsen, is tenslotte een
vergelijking gemaakt tussen de Duitse en de Nederlandse Nuts-2 gebieden, zowel wat
Het landsdeel Oost is groter dan Oost-Nederland. Naast de provincies Overijssel en Gelderland
valt ook de provincie Flevoland hieronder. Bij de NUTS-2 gebieden is deze provincie echter met
Noord-Holland samengevoegd.
7 In 2017 zijn voor iedere categorie nog drie subcategorieën ingevoerd de top een derde (+), de
middelste een derde en de onderste een derde (-).
6
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betreft de RCI als de RII. Duitsland kent veel economisch sterke regio’s die goed als
referentie kunnen dienen. Duitsland is bovendien een buurland. Van de 37 Duitse regio’s
vallen er vijftien in het RCI-ontwikkelingsstadium 5 en zeventien in stadium 4. Slechts vijf
regio’s uit het voormalige Oost-Duitsland bevinden zich in stadium 3. Op basis van de
indeling van de RII zijn er twaalf innovatieleiders en 22 sterke innovators en 4 matige
innovators. Innovatieleiders zijn de regio’s Berlijn, Hamburg, Dresden en Braunschweig en
de in het midden en zuiden van Duitsland gelegen regio’s Oberbayern, Karlsruhe,
Tübingen, Mittelfranken, Freiburg, Darmstadt en Rheinhessen-Pfalz. In het totaal zijn in de
vergelijking bij de RCI 47 regio’s en bij de RII 48 regio’s betrokken.8 In de vergelijking met
de Nederlandse regio’s is steeds een driedeling toegepast: hoog (eerste zestien regio’s);
gemiddeld (middelste zestien regio’s); en laag (laatste vijftien/zestien regio’s).

De RCI gaat uit van de regio Berlin & Brandenburg. RII beschouwt deze regio als twee
afzonderlijke regio’s.
8
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3.

De Regionale Concurrentie Index

3.1

Inleiding

In 2019 is de vierde editie van de regionale concurrentie index van de Europese Commissie
verschenen (figuur 3.1). De regionale ongelijkheid binnen Europa is groot. De meest
concurrerende regio’s liggen in Noordwest-Europa. Op nationaal niveau heeft Nederland
na Luxemburg de hoogste score. Binnen veel lidstaten scoort de hoofdstedelijke regio
hoger dan de overige regio’s. Stockholm is de hoogst scorende regio, gevolgd door Londen.
Utrecht is de hoogst scorende Nederlandse regio op plaats 3. In vergelijking met andere
Europese landen is de regionale ongelijkheid in Nederland klein. Oost-Nederland hoort bij
de Europese subtop met Gelderland op de 20e plaats en Overijssel op 32e plaats van de
rangorde.
Figuur 3.1 RCI-scores 268 NUTS-2-regio’s (2019)

Bron: Europese Commissie
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3.2

Scores Oost-Nederland

Zowel Gelderland als Overijssel scoren in 2019 relatief goed op de subindex basis (figuur
3.2). De afstand tot de Europese top van kennisregio’s (=100) is beperkt. Gelderland en
Overijssel staan respectievelijk op de 7e en 10e plaats met een score van 96 en 93. Hierbij
moet wel worden aangetekend dat de score op de subindex basis in sterke mate wordt
bepaald door nationale scores op een groot aantal onderliggende indicatoren. Nederland
scoort binnen Europa hoog op de desbetreffende indicatoren. Beide provincies scoren
aanzienlijk hoger dan op grond van hun BRP mag worden verwacht. Op de BRP-ranglijst
(2015) nemen Gelderland en Overijssel respectievelijk de 77 e en 82e plaats in.
Figuur 3.2 RCI scores Gelderland en Overijssel per subindex (2019)

Bron: Europese Commissie

Op de subindices efficiency en innovatie is de relatieve positie van Oost-Nederland duidelijk
minder. De afstand tot de Europese top van kennisregio’s is groter dan bij de basisindex.
Bij efficiency staat Gelderland met een score van 86 op de 33e plaats en Overijssel met
een score van 82 op de 58e plaats. Bij innovatie is dit Gelderland op de 46e plaats (score
75) en Overijssel op de 70e plaats (score 70). Het verschil met het Europese gemiddelde
is bij deze twee subindices ook kleiner dan bij de subindex basis.
Alle onder de subindices liggende pijlers scoren in beide provincies ruim boven het
Europese gemiddelde. De scores zijn het hoogst op macro-economische stabiliteit,
basisonderwijs en technologische geavanceerdheid (figuur 3.3). Op deze indicatoren is de
afstand tot de Europese top van kennisregio’s klein. De scores op de pijlers geavanceerdheid, bedrijfsleven en innovatie blijven het verst achter. Hier liggen potentiële verbeterpunten als het gaat om het versterken van het innovatie-ecosysteem. Bij de subindex basis
blijft de score op de pijler infrastructuur in Overijssel wat achter.
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Figuur 3.3 RCI-scores Gelderland en Overijssel per pijler (2019)

Bron: Europese Commissie

Bijlage 2 geeft de positie op de ranglijst van Oost-Nederland bij de onderliggende
indicatoren. Uitgangspunt voor de beoordeling van deze posities is het aantal regio’s per
ontwikkelingsstadium. Hierbij geldt:
• score niveau stadium 5 plaats 69 of hoger;
• score niveau stadium 4 plaats 70 t/m 126;
• score niveau stadium 3 plaats 127 t/m 183;
• score niveau stadium 2 plaats 184 t/m 248;
• score niveau stadium 1 plaats 249 of lager.
Om de scores van Oost-Nederland goed te kunnen beoordelen, is binnen stadium 4 een
nadere onderverdeling gemaakt Uitgangspunt hierbij is dat indicatoren met een positie
onder de gemiddelde positie van stadium 4 voor verbetering in aanmerking komt. Dit is
positie 97 op de ranglijst. Alle indicatoren waar één van de provincies een positie 98 of
lager inneemt, komt voor verbetering in aanmerking (tabel 3.1).
De posities op de onderliggende indicatoren lopen sterk uiteen van positie 1 tot positie
209. Tussen de twee provincies bestaan bovendien verschillen in de plaats die zij innemen
op de ranglijsten. Zeer groot is het verschil bijvoorbeeld bij de indicator wetenschappelijke
publicaties. Gelderland neemt de negende plaats in; Overijssel de 91e plaats. Overijssel
staat daarentegen 34 plaatsen boven Gelderland bij de indicator evenwicht tussen mannen
en vrouwen bij werkloosheid.
Op bijna alle onderliggende indicatoren van de subindex basis heeft Oost-Nederland een
score op het niveau van stadium 5. Een uitzondering vormen de bereikbaarheid per trein,
met in beide provincies een plaats in de rangorde op het niveau van stadium 4. Voor
Overijssel geldt hierbij een positie onder de gemiddelde positie voor stadium 4. Bij de pijler
gezondheid ligt de positie in de rangorde bij veel indicatoren van de pijler op het niveau
van stadium 3. Dat de score voor deze pijler als geheel toch nog redelijk dicht bij de
11
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Europese top ligt, komt door de geringe spreiding van de scores over de regio’s. Deze pijler
blijft vanwege het bijzondere karakter en de beperkte relevantie voor innovatie verder
buiten beschouwing.
Bij de subindex efficiency laten de onderliggende indicatoren sterk wisselende plaatsen in
de rangorde zien, variërend van zeer hoog tot zeer laag. De positie in de rangorde van veel
indicatoren ligt op het niveau van stadium 5 en stadium 4. Potentiële verbeterpunten voor
Overijssel zijn bevolking met tertiair onderwijs, langdurige werkloosheid en werkloosheid
bij vrouwen, onvrijwillig parttime werken en besteedbaar inkomen per hoofd van de
bevolking. Voor Gelderland zijn dit een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen
bij werkloosheid, werkloosheid, langdurige werkloosheid, werkloosheid bij vrouwen,
onvrijwillig parttime werken en besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking. De
positie bij het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking ligt in beide provincies op
het niveau van stadium 3. Hetzelfde geldt voor onvrijwillig parttime werken in Overijssel
en een evenwichtige verdeling van het aantal arbeidsplaatsen tussen mannen en vrouwen.
Tabel 3.1 Potentiële verbeterpunten Oost-Nederland op basis RCI-indicatoren (2019)
Indicator
Overijssel
Gelderland
Subindex basis
Treinspoor potentiële bereikbaarheid
115
Subindex efficiency
Evenwicht tussen mannen en vrouwen bij werkloosheid
109
Evenwicht tussen mannen en vrouwen bij werkgelegenheid
153
Werkloosheidspercentage
117
Bevolking (25-64) met een hoger onderwijs diploma (ISCED 5-8)
104
Langdurige werkloosheid
116
109
Werkloosheid bij vrouwen
121
111
Onvrijwillig parttime en/of tijdelijk contract
147
114
Besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking
153
139
Subindex innovatie
Arbeidspotentieel voor de wetenschap en technologie
111
Werkgelegenheid in kennisintensieve sectoren
131
106
Bruto toegevoegde waarde zakelijke en financiële diensten
137
Innovatieve bedrijven op het gebied van marketing of organisatie
163
159
Verkoop innovaties nieuw voor de markt en nieuw voor bedrijven
169
137
Export door middletech/hightech productiebedrijven
191
209
Potentieel verbeterpunt: positie 98 of lager op de rangorde van regio’s.
Excl. Indicatoren op het gebied van gezondheid
Bron: Europese Commissie

Bij de subindex innovatie is sprake van een tweedeling die ook in figuur 3.3 zichtbaar is.
Oost-Nederland heeft bij alle indicatoren van de pijler technologische gereedheid een
positie in de rangorde op het niveau van stadium 5. De plaats in de rangorde van een
aantal indicatoren bij de pijlers geavanceerdheid bedrijfsleven en innovatie ligt op het
niveau van stadium 3 of in het geval van export van medium- en hightech productie zelfs
op het niveau van stadium 2.
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Verbeterpunten op grond van de positie in de rangorde zijn in Overijssel arbeidspotentieel
voor wetenschap en technologie, werkgelegenheid in kennisintensieve sectoren,
toegevoegde waarde zakelijke en financiële diensten, aanwezigheid innovatieve bedrijven
op het gebied van marketing en organisatie, verkoop van innovaties die nieuw zijn voor de
markt of voor bedrijven en export door middle- en hightech productiebedrijven. Voor
Gelderland gaat het om werkgelegenheid in kennisintensieve sectoren, aanwezigheid
innovatieve bedrijven op het gebied van marketing en organisatie, verkoop van innovaties
die nieuw voor de markt of nieuw voor bedrijven zijn en export door middle- en hightech
productiebedrijven.
Ontwikkeling na 2010
Tussen 2010 en 2019 is de afstand tussen Oost-Nederland en de Europese top nagenoeg
gelijk gebleven (figuur 3.4). Zowel in Gelderland als in Overijssel is de index 2019 vrijwel
gelijk aan die in 2010. In Gelderland was de RCI 86 zowel in 2010 als in 2019. Voor
Overijssel was dit respectievelijk 81 en 82.
Figuur 3.4 RCI-scores Oost-Nederland (2010-2019)

Bron: Europese Commissie

De afstand tot het Europese gemiddelde is tussen 2010 en 2019 enigszins afgenomen.
(standaarddeviatie ten opzichte van Europa is in Gelderland gedaald van 0,84 naar 0,72;
in Overijssel van 0,68 naar 0,59). Beide provincies hebben in de rangorde enkele plaatsen
moeten inleveren. Een aantal regio’s in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk, en ook
Luxemburg hebben hun scores zodanig verbeterd dat zij Oost-Nederland geheel of
gedeeltelijk zijn voorbijgestreefd. 9 Na 2010 is de afstand tot de Europese top van kennis-

Deze regio’s zijn: Luxemburg; Hamburg; Darmstadt; Hampshire en Isle of Wight; Karlsruhe;
Cheshire; Stuttgart; en Köln. Tübingen, Sydsverige, Kent en Mittelfranken hebben alleen
Overijssel gepasseerd in de rangorde.
9
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regio’s zowel in Overijssel als in Gelderland bij de index basis aanzienlijk kleiner geworden.
Bij de overige twee subindices is sprake van een lichte achteruitgang (figuur 3.5).
Figuur 3.5 RCI-scores Oost-Nederland per subindex (2010-2019)
A Gelderland

B Overijssel

Bron: Europese Commissie

3.3

Referentieregio’s

Een vergelijking van de veronderstelde concurrentiekracht ten opzichte van de in KvO1
geïdentificeerde referentieregio’s laat zien dat Oost-Nederland een middenpositie inneemt
(figuur 3.6). Utrecht en Île de France scoren aanzienlijk beter. De aan Oost-Nederland
grenzende regio’s Düsseldorf, Münster en Weser-Ems blijven achter bij Oost-Nederland.
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Figuur 3.6 RCI-scores Oost-Nederland en referentieregio’s (2019)

Provincie Vlaams-Brabant is ondergebracht bij Brussel e.o.
Bron: Europese Commissie

De relatieve positie van Oost-Nederland ten opzichte van de referentieregio’s is bij de
basisindicatoren aanzienlijk beter dan bij de efficiency- en innovatie-indicatoren (tabel
3.2). Er is een duidelijk verschil zichtbaar met de buitenlandse referentieregio’s. Terwijl de
vier Nederlandse regio’s de hoogste score behalen op de basisfactoren, doen de
buitenlandse referentieregio’s dat op de efficiencyfactoren. De Duitse grensregio’s scoren
op alle subindices minder dan Gelderland en op twee subindices (basis en innovatie) minder
dan Overijssel.
Tabel 3.2 RCI-scores Oost-Nederland en referentieregio’s KvO1 per subindex (2019)
Basis

Efficiency

Innovatie

100

97

90

Île de France

77

94

85

Noord-Brabant

96

87

86

Gelderland

96

86

75

Tübingen

74

92

75

Brussel e.o.

74

86

83

Overijssel

93

82

70

Düsseldorf

82

85

68

Münster

80

83

67

Weser-Ems

73

77

58

Utrecht

Regio met de hoogste score =100
Provincie Vlaams-Brabant is 2019 bij Brussel e.o.
Bron: Europese Commissie
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De onderlinge positie ten opzichte van de referentieregio’s is tussen 2010 en 2019
nauwelijks veranderd. Opvallend is dat vooral Tübingen zich heeft verbeterd. Deze regio is
Düsseldorf, Overijssel en Brussel e.o. voorbijgegaan (tabel 3.3). Vooral de relatief hoge
score op de subindex efficiency heeft hieraan bijgedragen. Ook de drie Duitse grensregio’s
hebben zich verbeterd. Van de Nederlandse regio’s verloor Noord-Brabant terrein ten
opzichte van de Europese top. Utrecht zakte van de 1e naar de 3e plaats, maar staat nog
altijd ver voor op Oost-Nederland.
Tabel 3.3 RCI-scores Oost-Nederland en referentieregio’s KvO1 (2010-2019)

Utrecht
Île de France
Noord-Brabant
Gelderland
Tübingen
Brussel e.o.
Overijssel
Düsseldorf
Münster
Weser-Ems

2010
100
92
91
86
74
83
81
78
70
61

2019
99
91
86
86
85
85
82
80
78
69

Regio met de hoogste score =100
Provincie Vlaams-Brabant is ondergebracht bij Brussel e.o.
Bron: Europese Commissie

Perspectiefvolle sectoren
Tegen de achtergrond van de in RIS3 beoogde versterking van het innovatie-ecosysteem
en de te stimuleren crossovers is ook een vergelijking gemaakt met de concurrenten in de
in KvO1 genoemde perspectiefvolle sectoren food, materialen, hightech en life sciences
and health (bijlage 3). Met een aantal regio’s concurreert Oost-Nederland overigens bij
meer sectoren.
De vergelijking laat zien dat Oost-Nederland bij de sectoren food en materialen relatief
goed scoort (bijlage 4). Dit geldt zowel voor de totale index als voor de drie subindices. Bij
materialen scoort alleen Île de France hoger dan Oost-Nederland en heeft Oost-Vlaanderen
een hogere RCI dan Overijssel. Beide regio’s scoren overigens op de basisindex lager dan
Oost-Nederland. Oost-Nederland moet bij food twee regio’s voor laten gaan. Dit zijn
‘Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire’ (ondanks een lagere score op de basisindex)
en Noord-Brabant. Bij life sciences and health blijft Oost-Nederland het sterkst achter. De
regio’s Londen, Oberbayern, Île de France, Noord-Holland/Flevoland, Zuid-Holland en
Noord-Brabant hebben een hogere RCI dan Oost-Nederland. Voor de drie buitenlandse
concurrenten geldt dat deze minder dan Oost-Nederland scoren op de basisindex. Bij de
hightech neemt Oost-Nederland een middenpositie in. ‘Berkshire, Buckinghamshire and
Oxfordshire’, Île de France, Karlsruhe en Noord-Brabant hebben een hogere RCI dan OostNederland. Ook bij deze sector is dit bij de buitenlandse concurrenten ondanks een mindere
score op de basisindex.
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Snelle groeiers
Sinds 2010 zijn scores van Gelderland en Overijssel nagenoeg gelijk gebleken. Wel hebben
beide provincies in de rangorde enkele plaatsen moeten inleveren, omdat een aantal
regio’s in Noordwest-Europa hun scores enigszins hebben verbeterd. 10 Harde conclusies
kunnen hieraan niet worden verbonden, omdat de onderlinge verschillen klein zijn, de
indicatoren in de tijd worden aangepast en regiogrenzen wijzigen. Bovendien gaat het niet
om directe concurrenten van Oost-Nederland, zoals geïdentificeerd in KvO1. Wel bieden
deze snelle groeiers inzicht in de indicatoren die verantwoordelijk zijn voor de groei.
De regio’s die Gelderland en Overijssel na 2010 hebben ingehaald, scoren beter op de
subindices efficiency en/of innovatie (tabel 3.4). Alle regio’s scoren met uitzondering van
Sydsverige hoger op deze twee subindices. De twee Oost-Nederlandse provincies zijn met
de regio Sydsverige koploper bij de subindex basis. Bij de subindices efficiency en innovatie
staan deze drie regio’s in de staart van de rangorde.
Tabel 3.4 RCI-scores Oost-Nederland en snelle groeiers per subindex (2019)

Luxemburg
Hamburg
Darmstadt
Hampshire and Isle of Wight
Karlsruhe
Cheshire
Stuttgart
Köln
Gelderland
Tübingen
Sydsverige
Kent
Mittelfranken
Overijssel

Basis
84
85
86
70
84
67
80
83
96
74
95
74
81
93

Efficiency
90
91
91
91
92
92
93
88
86
92
84
85
88
82

Innovatie
97
84
80
90
77
88
76
80
75
75
75
90
71
70

Regio met de hoogste score =100
Bron: Europese Commissie

Innovatieleiders–
In de RII staan de dertien innovatieleiders- een tree hoger dan de twee provincies in
Nederland. Wat betreft de brede internationale concurrentiepositie scoren de twee
provincies in Oost-Nederland beter dan zeven innovatieleiders- (tabel 3.5). De regio’s
Deze regio’s zijn: Luxemburg; Hamburg; Darmstadt; Hampshire en Isle of Wight; Karlsruhe;
Cheshire; Stuttgart en Köln. Tübingen, Sydsverige, Kent en Mittelfranken hebben alleen Overijssel
gepasseerd in de rangorde.
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London, Noord-Holland, Hamburg, Darmstadt en Zuid-Holland hebben een RCI die hoger
is dan Oost-Nederland. Met de Nederlandse regio’s Noord-Holland/Flevoland en ZuidHolland staan Overijssel en Gelderland bij de subindex basis in de top. Bij subindices
efficiency en innovatie staan de Oost-Nederlandse regio’s in de middenmoot. OostNederland blijft bij de pijler innovatie het sterkst achter.
Tabel 3.5 RCI-scores Oost-Nederland en innovatieleiders- per subindex (2019)
RCI

Basis

Efficiency

Innovatie

London e.o.

99

78

100

96

Noord-Holland/Flevoland

93

97

91

84

Hamburg

90

85

91

84

Darmstadt

89

86

91

80

Zuid-Holland

89

98

87

79

Gelderland

86

96

86

75

Brussel e.o.

85

74

86

83

Overijssel

82

93

82

70

Rheinhessen-Pfalz

81

82

85

70

Freiburg

81

77

87

69

Midtjylland

78

87

78

72

East of England

77

62

78

84

Dresden

77

74

81

70

Etelä-Suomi

71

83

70

67

Länsi-Suomi

67

77

66

66

Bron: Europese Commissie (2019)

Nederland-Duitsland
Uit de vergelijking tussen de regio’s in Nederland en in Duitsland blijkt dat de Nederlandse
regio’s het aanzienlijk beter doen dan de Duitse regio’s als het gaat om de
basisvoorwaarden uit de RCI. Alle Nederlandse regio’s scoren bij de subindex basis hoog.
Op twee na is de score op deze subindex in alle Duitse regio’s lager dan in de Nederlandse
regio met de laagste score. Als het echter gaat om de score op de pijler innovatie dan
domineren Duitse regio’s, ondanks mindere basisvoorwaarden de top 16 van regio’s. Alleen
Utrecht bevindt zich in de top 10. De tweede Nederlandse regio is Noord-Holland/Flevoland
op de 15e plaats en Groningen op de 16e plaats.
Opvallend is de situatie bij de pijler arbeidsmarktefficiency. Hier domineren de Duitse
regio’s nog sterker dan bij de pijler innovatie. In de top 16 bevinden zich uitsluitend Duitse
regio’s. De hoogst scorende Nederlandse regio op deze pijler Noord-Holland/Flevoland
staat op de 23e plaats. Van de twaalf Nederlandse regio’s bevinden zich er acht, waaronder
Overijssel en Gelderland, in het onderste deel van de rangorde (laatste 16).
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3.4

Conclusies

Uit de vierde editie van de regionale concurrentie index (RCI) van de Europese Commissie
blijkt dat Oost-Nederland goed scoort op de brede definitie van regionale
concurrentiekracht. Oost-Nederland hoort bij de Europese subtop met Gelderland op de
20e plaats en Overijssel op 32e plaats van de rangorde. Beide provincies scoren aanzienlijk
hoger dan op grond van hun Bruto Regionaal Product (BRP) per hoofd van de bevolking
mag worden verwacht.
Oost-Nederland dankt zijn goede positie met name aan de relatief gunstige
basisvoorwaarden, die sinds 2010 bovendien nog zijn verbeterd. Bij de subindex basis
hoort Oost-Nederland bij de Europese top. De scores op de subindices efficiency en
innovatie zijn lager. Sinds 2010 is de situatie niet noemenswaardig veranderd. Vergelijking
tussen de Nederlandse en Duitse regio’s laat zien dat alle Nederlandse regio’s relatief hoog
scoren op de subindex basis en lager scoren op de subindices efficiency en innovatie. Veel
Duitse regio’s laten daarentegen een omgekeerd beeld zien. De subindices efficiency en/of
innovatie zijn hoger dan voor de subindex basis. Hetzelfde geldt voor de snelle groeiers.
Als het gaat om de innovatiekracht is de situatie minder gunstig. De scores op de voor het
innovatie-ecosysteem belangrijke pijlers geavanceerd bedrijfsleven en innovatie liggen
aanzienlijk onder de totale index. Gelderland en Overijssel behoren wat deze twee pijlers
betreft bij de Europese middenmoot.
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4.

De Regionale Innovatie Index

4.1

Inleiding

Het scorebord voor regionale innovatie (2019) biedt mogelijkheden diepgaander inzicht te
krijgen in de innovatieprestaties van Oost-Nederland en deze te vergelijken met de
belangrijkste referentieregio’s. Het scorebord geeft een vergelijkende beoordeling van de
prestaties van de innovatiesystemen in 238 regio’s in 23 lidstaten van de Europese Unie
en in Noorwegen, Servië en Zwitserland. De regionale innovatie index (RII) is gerelateerd
aan het Europese gemiddelde (100).
Het scorebord laat zien dat de meest innovatieve regio’s voorkomen in de meest
innovatieve landen. Zürich (Zwitserland), Ticino (Zwitserland) en Helsinki (Finland)
vormen de top-3 op het scorebord (figuur 4.1). Nederland hoort bij de meest innovatieve
landen in Europa.
Figuur 4.1 Regionale Innovatie Index (2019)

Bron: Europese Commissie (2019b)
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De regionale innovatie index (RII) is gerelateerd aan het Europese gemiddelde (100). Op
basis van de RII zijn de regio’s ingedeeld in vier typen regio’s:11
• Innovatieleiders: RII groter of gelijk aan 120;
• Sterke innovators: RII groter of gelijk aan 90 en kleiner dan 120;
• Gematigde innovators: RII groter of gelijk aan 50 en kleiner dan 90;
• Bescheiden innovators: RII kleiner dan 50.
De provincies Utrecht en Noord-Brabant vallen in de groep regionale innovatieleiders en
horen bij de top 25 van meest innovatieve regio’s. Noord-Holland/Flevoland en ZuidHolland zijn eveneens innovatie leiders. De twee provincies in Oost-Nederland zijn op grond
van hun scores in 2019 ingedeeld bij de sterke innovators.
Het merendeel van de regio’s (152 van de 238) heeft een RII onder het Europese
gemiddelde van 100. In bijna de helft van de regio’s (116 van de 238) is ten opzichte van
2011 sprake van een stijging van de RII. Er treedt convergentie op (tabel 4.1). Vooral
gematigde innovators hebben hun RII verbeterd. Voor de innovatieleiders geldt juist het
omgekeerde. Slechts 15 van de 38 regio’s verbeterden hun RII na 2011. Veel bescheiden
innovators (twintig van de dertig) zagen hun RII afnemen. In de groep sterke innovators
behoren Overijssel en Gelderland bij de 31 regio’s die zich ten opzichte van het Europese
gemiddelde hebben verbeterd.
Tabel 4.1 Ontwikkeling RII (Europa=100) 2011-2019 (aantal regio’s)

Innovatieleiders
Sterke innovators
Gematigde innovators
Bescheiden innovators
Totaal

RII2019>RII2011 RII2019<RII2011
15
23
31
42
60
37
10
20
116
122

Totaal
38
73
97
30
238

Bron: Europese Commissie

4.2

De scores van Oost-Nederland

De RII bedroeg in Gelderland en Overijssel in 2019 respectievelijk 119 en 109. Op de
ranglijst 2019 nemen de twee provincies hiermee respectievelijk de 47e en 70e plaats in.
Evenals bij de RCI scoren beide provincies hoger dan op grond van hun BRP mag worden
verwacht. Oost-Nederland dankt zijn relatief goede positie aan de noodzakelijke
randvoorwaarden voor innovatie (tabel 4.2). De RII voor de indicatoren in deze categorie
ligt ruim boven het Europese gemiddelde en boven de gemiddelde RII van de sterke
innovators (bijlage 4). De scores op de indicatoren wetenschappelijke co-publicaties
(Gelderland) en meest geciteerde publicaties (Overijssel en Gelderland) liggen zelfs boven
de gemiddelde RII van innovatieleiders.

In 2017 zijn voor iedere categorie nog drie subcategorieën ingevoerd; de top een derde (+), de
middelste een derde en de onderste een derde (-)
11

21
Internationale benchmark regionaal productiemilieu en regionale productiestructuur Oost-Nederland

Tabel 4.2 RII per indicator in Oost-Nederland vergeleken met gemiddelde RII voor
innovatieleiders en sterke innovators (2019)
Categorie
Randvoorwaarden
Randvoorwaarden
Randvoorwaarden
Randvoorwaarden
Investeringen
Investeringen
Investeringen
innovatieve activiteiten
innovatieve activiteiten
innovatieve activiteiten
innovatieve activiteiten
innovatieve activiteiten
innovatieve activiteiten
innovatieve activiteiten
innovatieve activiteiten
Effecten
Effecten

Indicator
Bevolking met teriair onderwijs
Levenslang leren
Wetenschappelijke co-publicaties
Meest geciteerde publicaties
R&D uitgaven publieke sector
R&D uitgaven private sector
Niet-R&D innovatie uitgaven
Product or process innovatoren
Marketing or organisatie innovatoren
MKB innovaties intern
Innovative MKB's samenwerkend met derden
Publiek-private co-publicaties
Toepassingen van patenten
Toepassingen van handelsmerken
Toepassingen van ontwerpen
Werkgelegenheid MHT industrie & kennisintensieve diensten
Verkopen van nieuw voor de markt en nieuw voor bedrijven innovaties
score boven het gemiddelde niveau van innovatieleiders
score tussen gemiddelde niveau sterke innovatoren en innovatieleiders
score onder het gemiddelde niveau van sterke innovatoren

Gelderland Overijssel
108
125
181
169
155
101
136
128
130
95
92
97
77
72
105
101
75
72
91
91
119
115
127
128
98
82
115
77
99
113
84
85
103
99

Europa=100
Bron: Europese Commissie

De scores op de categorieën investeringen, innovatieve activiteiten en effecten blijven
achter. De helft van de scores op de indicatoren in deze categorieën liggen onder het
gemiddeld niveau van sterke innovators. Op deze indicatoren is sprake van onderprestatie
in Oost-Nederland. De onderprestatie is het sterkst bij de indicatoren niet R&D gebonden
innovatieve investeringen en mkb met innovaties op het gebied van management- en
organisatie. Op deze indicatoren is sprake van scores onder het gemiddelde van de
gematigde innovators.
Ontwikkeling na 2010
De positie van Oost-Nederland is in de periode 2011-2019 enigszins verbeterd. Ten
opzichte van het Europese gemiddelde is in Gelderland een lichte verbetering zichtbaar
(figuur 4.2). In Overijssel bleef de afstand tot het Europese gemiddelde nagenoeg gelijk.
In beide provincies is het gat met de Europese top van kennisregio’s bovendien kleiner
geworden. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de voorsprong van de Europese top
op het Europese gemiddelde minder is geworden. Van de top 5 in 2019 heeft alleen de
regio Ticino zich verbeterd ten opzichte van Europa.
Anders dan bij de RCI zijn er nauwelijks “snelle groeiers” Oost-Nederland gepasseerd. De
regio’s Brussel, Oostenrijk-West en Zuidwest-Engeland zijn Gelderland voorbijgegaan; de
regio’s West Midlands en Leipzig zijn tot boven Overijssel gestegen.
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Figuur 4.2: Regionale innovatie index in Oost-Nederland (2011-2019)

Europa=100
Bron: Europese Commissie

Tussen 2011 en 2019 is de RIS-score in Gelderland op negen van de zeventien indicatoren
verbeterd; in Overijssel was dit bij acht indicatoren het geval (tabel 4.3 A. en B.). De
winnende en verliezende indicatoren verschillen sterk tussen de twee provincies. Veel
conclusies kunnen hier niet aan worden verbonden, omdat het om kleine verschillen kan
gaan. Bovendien gaat het niet om absolute veranderingen, maar om relatieve
veranderingen ten opzichte van de rest van Europa. Wel is duidelijk dat een aantal
indicatoren, die in het kader van de kenniseconomie verbetering vragen, in beide
provincies terrein hebben verloren ten opzichte van het Europese gemiddelde. Het gaat
om samenwerking tussen het innovatief midden- en kleinbedrijf, interne innovaties bij het
midden- en kleinbedrijf, R&D-uitgaven door de publieke sector en publiek-private copublicaties.

Afname
RII
20112019

Toename
RII
20112019

Tabel 4.3 Ontwikkeling RII-scores per indicator Oost-Nederland (2011-2019)
A. Gelderland
Niet R&D innovatieve uitgaven
Product of proces innovators
Marketing of organisatie innovators
Toepassing patenten

Levenslang leren
Wetenschappelijke co-publicaties
Meest geciteerde publicaties
Toepassing van handelsmerken
Verkopen van innovaties

Samenwerking innovatieve mkb’s
Interne mkb innovaties
Toepassing van ontwerpen
Kennisintensieve Werkgelegenheid

Bevolking met tertiair onderwijs
R&D uitgaven publieke sector
R&D uitgaven private sector
Publiek private co-publicaties

RII-score onder gemiddelde sterke
innovators (2019)

RII-score boven gemiddelde sterke
innovators (2019)
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Afname
RII
20112019

Toename
RII
20112019

B. Overijssel
Product of proces innovators
Marketing of organisatie innovators
Verkopen van innovaties
Kennisintensieve Werkgelegenheid

Bevolking met tertiair onderwijs
Levenslang leren
Wetenschappelijke co-publicaties
R&D uitgave private sector
Toepassing van ontwerpen

R&D uitgaven publieke sector
Niet R&D innovatieve uitgaven
Interne mkb innovaties
Samenwerking innovatieve mkb’s
Toepassing patenten

Publiek private co-publicaties
Meest geciteerde publicaties
Toepassing van handelsmerken

RII-score onder gemiddelde sterke
innovators (2019)

RII-score boven gemiddelde sterke
innovators (2019)

Bron: Europese Commissie

4.3

Referentieregio’s

Ten opzichte van de in KvO1 geïdentificeerde referentieregio’s neemt Oost-Nederland een
middenpositie in (figuur 4.3). De drie topregio’s Utrecht, Tübingen en Noord-Brabant zijn
innovatieleiders. De overige regio’s zijn met uitzondering van Weser-Ems sterke innovator.
De drie aangrenzende Duitse regio’s scoren evenals bij de RCI lager dan Oost-Nederland.
Weser-Ems blijft ver achter en is op grond van haar score te beschouwen als gematigde
innovator.
Figuur 4.3 Regionale innovatie-index concurrenten Oost-Nederland (2019)

* score op NUTS-1 niveau Vlaams-Brabant is toegerekend aan het Vlaams gewest
Bron: Europese Commissie
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De onderlinge volgorde bij de RII wijkt beperkt af van die bij de RCI. Utrecht staat bij beide
indices op de eerste plaats. Tübingen, één van de snelle groeiers bij de RCI staat op tweede
plaats na Utrecht. Île de France, tweede bij de RCI, staat wat betreft de RII in de middenmoot.
De scores van de referentieregio’s op de indicatoren laten een sterk wisselend beeld zien.
De referentieregio’s hebben ieder een van elkaar verschillend eigen profiel met sterke en
zwakke indicatoren. Zoals te verwachten scoort Oost-Nederland ten opzichte van de
referentieregio’s relatief goed op de randvoorwaarden en is de positie bij de overige
categorieën aanmerkelijk minder.
Utrecht scoort het hoogst op de subcategorieën onderwijs en kwaliteit onderzoeksysteem
en financiële ondersteuning. Tübingen scoort het hoogst op bedrijfsinvesteringen,
aanwezigheid innovators en op de indicator kennisintensieve werkgelegenheid. NoordBrabant scoort het hoogst op subcategorie toepassingen (patenten, handelsmerken en
ontwerpen). Het Vlaamse gewest is koploper bij de indicatoren samenwerking tussen het
innovatief midden- en kleinbedrijf en verkopen van innovaties die nieuw zijn voor de markt
en voor bedrijven.
De koplopers hebben ook ieder hun zwakke punten. Utrecht kent zwakke punten als het
gaat om bedrijfsinvesteringen en aanwezigheid van innovators. Dit geldt ook voor NoordBrabant. Tübingen scoort juist ondergemiddeld op de randvoorwaarden. Dit geldt
overigens ook voor de drie Duitse grensregio’s. Tübingen scoort ook ondergemiddeld voor
innovatieleiders op financiële ondersteuning en op netwerken. Utrecht en Noord-Brabant
scoren ondergemiddeld voor innovatieleiders op de subcategorieën bedrijfsinvesteringen
en aanwezigheid innovators en ook op de indicator werkgelegenheid in de middle- en
hightechindustrie en kennisintensieve diensten. Utrecht scoort ook nog ondergemiddeld op
de subcategorie toepassingen.
De ontwikkeling tussen 2011 en 2019 laat een wisselend beeld zien. De innovatieprestaties
in de referentieregio’s buiten Nederland zijn relatief verslechterd ten opzichte van Europa.
De vier Nederlandse regio’s laten een bescheiden winst zien ten opzichte van Europa of
zijn nagenoeg gelijk gebleven. Opvallend is de relatieve teruggang van Tübingen, die bij
de RCI juist als runner-up naar voren komt.
Snelle groeiers
De “snelle groeiers” bij de RCI scoren op het regionale innovatiescorebord hoger dan OostNederland (tabel 4.4). Het zijn, met uitzondering van de regio Köln, innovatieleiders. Köln
bevindt zich tussen Gelderland en Overijssel in de rangorde. Opvallend is dat de voorsprong
van de “snelle groeiers” op het Europese gemiddelde is afgenomen, terwijl de positie van
Oost-Nederland relatief is verbeterd.
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Tabel 4.4 Ontwikkeling RII-snelle groeiers RCI versus Oost-Nederland (2011-2019)
Regio

2011

2019

Categorie

Sydsverige

155,7

137,0

Innovatieleider

Karlsruhe

152,3

136,9

Innovatieleider

Tübingen

148,3

132,9

Innovatieleider

Stuttgart

143,1

129,5

Innovatieleider

Mittelfranken

138,7

127,5

Innovatieleider

Darmstadt

131,1

122,8

Innovatieleider -

Hamburg

123,8

122,4

Innovatieleider -

Gelderland

115,3

118,8

Sterke innovator+

Köln

129,1

117,4

Sterke innovator+

Overijssel
109,5
Bron: Europese Commissie

109,4

Sterke innovator

De analyse per indicator laat zien dat Oost-Nederland het in vergelijking met de snelle
groeiers goed doet op de randvoorwaarden, maar het veel minder doet bij de investeringen, innovatieactiviteiten en effecten.
Evenals bij de referentieregio’s uit KvO1 laten de scores op de indicatoren bij de ‘snelle
groeiers’ een sterk wisselen beeld zien, waarbij relatief hoge en relatief lage scores
worden afgewisseld. Gelderland en Overijssel scoren op bijna alle indicatoren van de
categorieën investeringen, innovatieactiviteiten en effecten in de staart van de ranglijst
(onderste drie). Alleen bij de indicatoren samenwerking bij het innovatief midden- en
kleinbedrijf en verkopen van innovaties die nieuw voor de markt en bedrijven zijn, zitten
de twee provincies in de top 3.

InnovatieleidersEvenals bij de referentieregio’s uit KvO1 laten de scores van de innovatieleiders- op de
indicatoren een sterk wisselend beeld zien, waarbij relatief hoge en relatief lage posities
worden afgewisseld. Op drie indicatoren scoren Gelderland en Overijssel lager dan alle
innovatieleiders-, te weten vernieuwende bedrijven en instellingen op het gebied van
marketing en organisatie, interne innovaties bij het mkb en kennisintensieve
werkgelegenheid.

Nederland-Duitsland
Bij de RII zien we een met de RCI vergelijkbaar verschil tussen de Nederlandse en de
Duitse regio’s. De Nederlandse regio’s scoren hoog bij de randvoorwaarden, terwijl de
Duitse regio’s juist hoog scoren op bijna alle indicatoren van de categorieën investeringen,
innovatieve activiteiten en effecten. Alleen bij de indicatoren samenwerking bij het
innovatieve mkb en de verkopen van innovaties die nieuw zijn voor de markt en nieuw
voor bedrijven, doen de Nederlandse regio’s het beter. Bij de indicatoren publieke R&Duitgaven en publiek-private co-publicaties is sprake van een gemengd beeld.
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4.4

Conclusies

De RII laat nog sterker dan de RCI zien dat de basis in Oost-Nederland op orde is, maar
dat de top van Europese kennisregio’s nog ver weg is. Evenals bij de RCI scoort OostNederland bij de RII hoger dan op grond van het BRP mag worden verwacht. Bovendien
heeft Oost-Nederland in de rangorde van regio’s gewonnen en is de afstand tot de Europese
top van kennisregio’s sinds 2011 verminderd.
Ondanks relatief gunstige scores bij de randvoorwaarden lijkt het feitelijke innovatieproces
in Oost-Nederland achter te blijven bij de Europese top. De vergelijking met de
referentieregio’s laat zelfs zien dat een wat mindere score bij de randvoorwaarden niet ten
koste hoeft te gaan van de innovatiekracht.
De achterblijvende scores in de subcategorieën bedrijfsinvesteringen, aanwezigheid
vernieuwers en effecten vragen aandacht. Oost-Nederland heeft zich in deze
subcategorieën onvoldoende kunnen verbeteren ten opzichte van de top van Europese
kennisregio’s. Om een stap naar die top te kunnen maken, is verbetering op deze
indicatoren gewenst.
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5.

Conclusies

De internationale benchmark, die het productiemilieu en de productiestructuur in OostNederland vergelijkt met die van referentieregio’s, laat zien dat Oost-Nederland goed
scoort op de brede definitie van regionale concurrentiekracht, die de Europese Commissie
hanteert in de Regionale Concurrentie Index. In vergelijking met veel regio’s in Europa
zouden zowel Overijssel als Gelderland bedrijven en inwoners een aantrekkelijke en
duurzame omgeving bieden om te wonen en te werken. De uitgevoerde analyses laten zien
dat Oost-Nederland het ook relatief goed doet ten opzichte van regio’s in hetzelfde
ontwikkelingsstadium (RCI: stadium 4). Na 2010 is de situatie in Oost-Nederland niet
fundamenteel veranderd.
Oost-Nederland dankt zijn relatief gunstige concurrentiekracht aan een aantal
basisvoorwaarden, waarin Nederland als geheel sterk is. Het gaat hierbij onder meer om
politieke stabiliteit, wetgevingskwaliteit, mate van corruptie, bescherming intellectueel
eigendom, macro economische stabiliteit en ook de basisvorming van de beroepsbevolking
is meer dan op orde. Uit KvO1 bleek al dat ook het aantrekkelijke woon- en leefklimaat
hierbij een belangrijke rol speelt. De conclusie van Raspe, Aalders en Hardeman dat OostNederland goed scoort op brede welvaart versterkt dit beeld.
Potentieel knelpunt in de regionale concurrentiepositie van Oost-Nederland is de minder
gunstige arbeidsmarktefficiency in vergelijking met veel referentieregio’s. Met name in veel
Duitse regio’s die na 2010 hun concurrentiepositie zagen verbeteren, is dit een sterk punt.
Een nadere arbeidsmarktanalyse zal moeten uitwijzen in hoeverre zich daadwerkelijk
problemen voordoen op het gebied van de arbeidsmarkt. Het onderzoek van Tordoir laat
al wel zien dat Oost-Nederland majeure en toenemende knelpunten laat zien op het gebied
van de arbeidsmarkt, die zich uiten in regionale onevenwichtigheden. Het essay van
Weterings over baanzekerheid geeft hierover meer inzicht.
Tegen de achtergrond van de in de Regionale Innovatiestrategie (RIS3, 2019)
geformuleerde ambitie om het innovatie-ecosysteem te versterken, zijn er de nodige
aandachtspunten. Als het gaat om de specifiek op innovatie gerichte indicatoren uit de
pijlers gevanceerdheid bedrijfsleven en innovatie van de regionale concurrentie-index is de
achterstand tot de Europese top van kennisregio’s nog groot. Hetzelfde geldt voor een
groot aantal indicatoren uit het Regionaal Innovatie Scorebord. Oost-Nederland heeft zich
de afgelopen tien jaar ook niet of onvoldoende verbeterd ten opzichte van de Europese top
van kenniseconomieën op indicatoren die cruciaal zijn voor het verbeteren van het
innovatie-ecosysteem.
Het Regionaal Innovatie Scorebord laat zien dat belangrijke drijvers als onderwijs en
onderzoek in Oost-Nederland meer dan op orde zijn. Ook op de pijlers technologische
gereedheid scoort Oost-Nederland hoog. Dat de feitelijke innovatieprestaties achterblijven,
vindt zijn oorzaak waarschijnlijk in de economische structuur. Bij de Europese top van
kenniseconomieën blijft Oost-Nederland achter als het gaat om de aanwezigheid van
kennisintensieve bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector. De aanwezigheid van
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dit type bedrijvigheid is in sterke mate bepalend voor regionale innovatieprestaties.
Hierdoor scoort Oost-Nederland minder dan de Europese top van kenniseconomieën op
cruciale indicatoren als bedrijfsinvesteringen in R&D, aanwezigheid innovators,
samenwerking tussen innovatief midden- en kleinbedrijf en kenniswerkers. Op een aantal
van deze indicatoren scoort Oost-Nederland ondergemiddeld voor een sterke innovator.
De ontwikkelingen in met name een aantal Duitse regio’s laat zien dat de sterke punten
van Oost-Nederland (een sterke basis) niet doorslaggevend zijn in de verdere ontwikkeling
van een kenniseconomie. Een aantal van deze regio’s heeft een gunstiger internationale
concurrentiepositie en een beter presterend regionaal innovatiesysteem dan OostNederland, ondanks mindere basisfactoren en randvoorwaarden.
Het door Tordoir uitgevoerde onderzoek naar de ruimtelijke structuur, samenhang en
dynamiek in Oost-Nederland geeft mogelijke verklaringen voor het in Europees verband
achterblijven van de kenniseconomie. Stijging van de kennisintensiteit doet zich vooral
voor in het gebied ten oosten van de IJssel, in de Achterhoek en Twente. Beide regio’s zijn
echter relatief geïsoleerd en hebben een in omvang stagnerende beroepsbevolking. Ten
westen van de IJssel domineert een middenrifeconomie. Kansrijke kennisintensieve
activiteiten in dit gebied (Agritech en Healthtech) ontberen regionale massa en leiden
onvoldoende tot kennisintensivering in de omgeving. Bovendien mist Oost-Nederland een
centrale stad als steun voor een geavanceerde kennis- en diensteneconomie. Het
onderzoek van Boschma en Balland naar de ontwikkelingspotenties van Oost-Nederland
voegt hieraan toe dat de regio minder kansrijk is in complexe activiteiten en dat veel
kansrijke activiteiten weinig complex zijn.
Voor het beleid betekent het voorafgaande dat economisch structuurversterkende
maatregelen nodig zijn om de afstand tot de Europese top van kennisregio’s te verkleinen.
Het smart specialisation beleid in het kader van de regionale innovatiestrategie (RIS3) is
hiervoor het aangewezen kader. Ruimtelijk beleid ligt minder voor de hand. In de eerste
plaats zijn er geen grote knelpunten in het fysieke vestigingsmilieu, met uitzondering van
de bereikbaarheid per trein in Overijssel. In de tweede plaats kan op grond van ervaringen
in kennisintensieve referentieregio’s worden getwijfeld aan de effectiviteit van deze
maatregelen. Versterking en integratie van technologieclusters, zoals Tordoir aanbeveelt
en de door Boschma en Balland gesuggereerde samenwerking met complementaire regio’s
in het buitenland zijn belangrijke aandachtspunten voor het economisch beleid.
Dit vergelijkende onderzoek is niet het kader voor de uitwerking van dit beleid. Het
identificeert immers slechts mogelijk sterke en zwakke punten op basis van een
benchmark. Het analyseert niet de feitelijke situatie in Oost-Nederland. Uitwerking van dit
beleid zal daarom moeten plaatsvinden in afstemming met andere relevante onderzoeken
in KvO2. Naast de al genoemde onderzoeken van Tordoir en Boschma en Balland zijn dit
het essay van Van Oort over de weerbaarheid van de regionale economie in OostNederland en het essay van ‘de kritische tafel’ over de governance van economische
ecosystemen.
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Bijlage 1 Indicatoren benchmark internationaal vestigingsklimaat KvO1
In de beoordeling van het internationale vestigingsklimaat zijn de volgende indicatoren
met bijbehorende vestigingsfactoren opgenomen:
a) Kenniseconomie
•
Private R&D-uitgaven
•
Aantal patenten
•
Publieke R&D-uitgaven
•
Kwaliteit universiteiten
b) Arbeidsmarkt
•
Participatiegraad
•
Werkloosheid
•
Lonen
•
Opleidingsniveau
c) Bereikbaarheid
•
Bereikbaarheid over de weg
•
Congestie
•
Bereikbaarheid door de lucht
•
Toegang tot internet
d) Stedelijkheid
•
Inwoners
•
Dichtheid
•
Marktpotentiaal
e) Instituties
•
Effectieve overheid
•
Inkomstenbelasting
•
Totale belastingdruk
•
Aanwezigheid opleidingen
•
Kwaliteit opleidingen
f) Plusvoorzieningen
•
Cultuur en restaurants
•
Recreatie
•
Natuur
•
Omgevingskwaliteit
g) Woningmarkt
•
Kwaliteit huizen
•
Woonomgeving
•
Betaalbaarheid huizen
•
Kosten levensonderhoud
h) Clusterkracht (clusterspecifiek)
•
De mate van specialisatie van de sector in de regio
•
De mate van gerichtheid op het regionale cluster bij toelevering en uitbesteding
•
De mate van internationale verankering in waardeketens bij toelevering en uitbesteding
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Bijlage 2 Positie op de rangorde Indicatoren RCI 2019

Indicator
Door werkgever betaalde trainingen
Net international investment position (NIIP)
Kwaliteit regelgeving
Ondernemingen met breedband toegang
Nationale spaargelden
Voice en aansprakelijkheid
Effectiviteit overheid
Transparantie beleidskeuzes overheid
Bedrijfsniveau technologie absorberen
Huishoudens met toegang tot breedband
Corruptie is een groot probleem in ons land
Corruptie in de regionale instituties in ons land
Intellectueel eigendom bescherming
Effectiviteit van het wettelijke framework bij het oplossen van onenigheden
Effectiviteit van het wettelijke framework bij het aanvechten van regelgeving
Beschikbaarheid informatie over leren
Beschikbaarheid van de meest recente technologieën
FDI en technologie transfers
Overheidsobligatierendementen
Rule of law
Eigendomsrechten
Betrouwbaarheid van politiediensten
Huishoudens met toegang tot internet
Controle op corruptie
Geen werk, onderwijs of training
Begrotingstekort/overschot
Ondernemingen die online hebben gekocht (minstens 1%)
Aantal passagiersvluchten (bereikbaar binnen een rit van 90 minuten)
Georganiseerde misdaad
Politieke stabiliteit
Ondernemingen die online opdrachten hebben gekregen (minstens 1%)
Geen buitenlandse taal
Autosnelweg potentiële bereikbaarheid
Overheidsschuld
Onpartijdigheid
Gemak van zaken doen
Individuen die via internet bestellen
Levensverwachting
Business costs of crime and violence
Corruptie
Werkgelegenheid (K-N) sectoren
Potentiële marktomvang uitgedrukt in BBP
Kwaliteit en verantwoordelijkheid
Levenslang leren
Potentiële marktomvang uitgedrukt in bevolking

Overijssel
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
3
7
7
26
8
9
16
10
35
13
13
16
34
21
17
17
38
58
25
40
58

Gelderland
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
5
6
7
7
7
8
9
16
10
10
13
14
16
59
16
17
18
23
24
26
31
31
32
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Indicator
Sterfteratio door hartziekten
Creatieve klasse
Totaal aantal patent applicaties
Werkgelegenheidsgraad (excl. Landbouw)
Totale uitgaven aan R&D door instituties
Innovatieve MKB's die samenwerken met elkaar
Arbeidsproductiviteit
Kenniswerkers
Wetenschappelijke publicaties
Treinspoor potentiële bereikbaarheid
Arbeidspotentieel voor de wetenschap en technologie
Werkgelegenheid in technologische en kennisintensieve sectoren
Voortijdige schoolverlaters
Verkeersongelukken
Bevolking (25-64) met een hoger onderwijs diploma (ISCED 5-8)
Bruto toegevoegde waarde (K-N) sectoren
Evenwicht tussen mannen en vrouwen bij werkloosheid
Langdurige werkloosheid
Werkloosheid bij vrouwen
Onvrijwillig parttime en/of tijdelijk contract
Werkloosheidspercentage
Sterfteratio door kanker
Marketing- of organisatievernieuwers
Besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking
Sterfteratio door zelfmoord
Evenwicht tussen mannen en vrouwen bij werkgelegenheid
Sales van nieuw tot de markt / nieuw tot bedrijven innovaties
Zuigelingensterfte
Export door medium- en hightechindustrie

Overijssel
59
69
70
53
73
81
87
88
91
115
111
131
69
92
104
137
75
116
121
147
95
146
163
153
139
94
169
150
191

Gelderland
31
47
48
49
54
78
76
78
9
78
80
106
83
85
89
80
109
109
111
114
117
135
159
139
140
153
137
195
209

Bron: Europese Commissie
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Bijlage 3 Concurrenten Oost-Nederland kansrijke sectoren
Totaal
Noord-Brabant

x

Utrecht

x

Weser-Ems

x

Münster

x

Düsseldorf

x

Tübingen

x

Vlaams-Brabant

x

Parijs

x

High
tech
x

Food

LSH

x

x

Materialen

x

x

Zuid-Holland

x

x

x

x

x

Catalonië

x

x

Manchester
Lombardije

x

Rhône-Alpes

x

Dublin

x

Oxford

x

Karlsruhe

x

West-Midlands

x

x

Outer Londen
Madrid

x
x

Warschau
Nord Pas-de-Calais

x

Berkshire

x

Vest-for-Storebelt

x

Noord-Holland

x

Wenen

x

Beieren

x

Lorraine

x

East-Anglia

x

Emilia-Rom.

x

NRW-Dortmund

x

Oost-Vlaanderen

x

Bron: KvO1
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Bijlage 4 Regionale concurrentie index voor perspectiefvolle sectoren
Food

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
Noord-Brabant
Gelderland
Overijssel
Sjaelland
Madrid
Weser-Ems
Noord-Pas de Calais
Lombardije
Catalonië

Basis
Efficiency Innovatie RCI
72,19
99,16
100
98,59
96,41
86,54
74,69
86,45
96,32
85,50
74,77
86,40
92,98
81,77
69,81
81,69
90,78
78,03
65,47
78,25
68,32
74,95
67,32
70,83
73,24
76,74
57,62
69,40
60,45
66,6
54,27
59,59
49,32
68,04
51,82
57,01
61,55
56,01
55,32
53,45

Hightech

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
Île de France
Karlsruhe
Noord-Brabant
Gelderland
Overijssel
Eastern and Midlands
West-Midlands
Rhône Alpes
Lombardije

Basis
Efficiency Innovatie RCI
72,19
99,16
100
98,59
77,25
94,45
84,79
91,14
84,46
92,42
77,31
88,62
96,41
86,54
74,69
86,45
96,32
85,50
74,77
86,40
92,98
81,77
69,81
81,69
70,28
76,58
74,54
74,87
66,99
72,55
78,50
71,76
63,04
81,70
67,03
69,15
49,32
68,04
51,82
57,01

Materialen

Île de France
Gelderland
Oost-Vlaanderen
Overijssel
Düsseldorf
East-Anglia
Arnsberg
Lorraine
Catalonië
Emilia Romagna

Basis
Efficiency Innovatie RCI
77,25
94,45
84,79
91,14
96,32
85,50
74,77
86,40
70,59
88,26
75,31
82,06
92,98
81,77
69,81
81,69
82,31
84,92
68,14
80,17
66,24
78,25
83,99
76,60
79,91
81,10
64,84
76,53
55,12
70,04
55,86
60,68
61,55
56,01
55,32
53,45
45,42
65,95
47,09
53,19
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Life Sciences and Health

London
Oberbayern
Noord-Holland
Île de France
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Wenen
Overijssel
Düsseldorf

Basis
Efficiency Innovatie RCI
78,38
100,00
96,44
99,07
85,88
97,16
83,76
94,20
97,30
91,48
84,31
93,20
77,25
94,45
84,79
91,14
98,26
87,34
78,80
88,82
96,41
86,54
74,69
86,45
96,32
85,50
74,77
86,40
81,09
86,34
72,75
82,49
92,98
81,77
69,81
81,69
82,31
84,92
68,14
80,17

Bron: Europese Commissie
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Bijlage 5 Gemiddelde RIS-scores per type innovatieregio (2019)

Bron: Europese Commissie (2019b)
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Bijlage 6 Ontwikkeling RII Europese top van kennisregio’s (2011-2019)

Zürich

RII
2011
174,1

RII
2019
160,1

Ticino

146,7

156,8

Helsinki-Uusimaa

150,6

156,0

Stockholm

160,9

153,8

Hovedstaden

164,3

151,0

Ostschweiz

143,1

150,2

Nordwestschweiz

165,6

149,6

Zentralschweiz

156,5

146,1

Berlin

136,6

145,4

Région lémanique

147,7

140,7

Oberbayern

153,6

140,4

Västsverige

142,5

138,8

Europa=100
Bron: Europese Commissie
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