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Toezegging gedeputeerde Appelman in Cie Economie van 18 oktober 2017:
#2161323

Uitleg Regionaal Europees Innovatie Scorebord
Het Europese innovatiescorebord (EIS) geeft een jaarlijkse beoordeling van de innovatieprestaties van
de lidstaten alsmede van andere Europese landen en regionale buurlanden. Het Regionaal Europees
Innovatie Scorebord (RIS) is een afgeleide van het EIS, maar regionale innovatie wordt minder vaak
en minder gedetailleerd beoordeeld, omdat er op regionaal niveau in het algemeen minder
innovatiegegevens beschikbaar zijn. Het scorebord voor regionale innovatie vult deze lacune door een
statistisch overzicht te geven van de regionale innovatieprestaties. Vergeleken met het EIS ligt de
nadruk van het RIS meer bij de prestaties van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). (bijlage 1,
vergelijking EIS en RIS)
Regionale prestatiegroepen en vergelijking met EU
Net als bij het EIS zijn bij het RIS de Europese regio's verdeeld in vier innovatie prestatiegroepen:
innovatieleiders, sterke innovatoren, gematigde innovatoren en bescheiden innovatoren. Een meer
gedetailleerde uitsplitsing van deze prestatiegroepen wordt verkregen door elke groep op te splitsen in
drie segmenten, namelijk: het best presterende segment (aangemerkt met een "+"), het gemiddeld
presterende segment en het minst presterende segment (aangemerkt met een "-"). (Figuur 1)
Flevoland sterke innovator
Flevoland hoort volgens de beoordeling van 2017 tot de groep sterke innovatoren, met een gemiddeld
presterend segment, en staat op de 9 e plaats in Nederland en binnen de EU op de 75 e plaats.
Ten opzichte van het regionale EU-gemiddelde van de RIS scoort Flevoland 109,6 in 2017, in
vergelijking met 2011 een stijging van 6,9%.

Figuur 1

Regionale indicatoren
Regionale cijfers
In bijlage 2 is van alle 18 indicatoren van het RIS de prestatiescore als genormaliseerde waarde
vermeld van de Nederlandse provincies volgens het RIS 2017, met bij NL23 de waarden voor
Flevoland. In de database van de EU is niet van alle indicatoren data beschikbaar en heeft men de data
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afgeleid van nationale data. Voor de regionale data van Nederland geeft de EU aan dat slechts 57,4%
beschikbaar was. Veel provinciale prestatiescores zijn dus afgeleid van de Nederlandse cijfers.
-

Regionale innovatie index Flevoland

Op basis van de prestatiescores (bijlage 2) heeft de EU een beknopte regionale innovatie-index
berekend. Deze index is als indicator overgenomen in de Flevolandse Programmabegroting 2018.
Het is een samengestelde outcome indicator die als totaalscore een goede indicatie geeft van de
ontwikkeling van de innovatie in Flevoland. Het levert algemene sturingsinformatie op en
benchmarking met de andere regio’s.
Volgens de meest actuele cijfers is de regionale innovatie-index voor Flevoland vanaf 2008 gestegen
van 0,42 naar 0,46 in 2014 en dan tot 2016 iets gedaald naar 0,455. (figuur 2)
Ten opzichte van EU-28 scoort Flevoland hoger bij het MKB vanwege: - goede samenwerking, eigen innovatie, – product- en procesinnovatie en - kennisintensieve werkgelegenheid. Een relatief
lagere score voor Flevoland geldt voor de prestaties van: - patenten, - investeringen voor niet R&D
innovatie en -MKB met marketing/organisatie innovatie . Zie ook bijlage 3: Regional Innovation
Scorebord 2016.

Figuur 2 Regionale innovatie-index

Bronnen:

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts- figures/scoreboards
http://www.linkmagazine.nl/nederland- versterkt-positie-als-europees- innovatieleider/
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts- figures/regional_en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24179
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Bijlage 1 Vergelijking EIS en RIS
In Table 2 is een vergelijking opgenomen van de indicatoren op nationale schaal (EIS) en die op
regionale schaal (RIS). Het meetkader van het innovatie score bord bestaat uit vier hoofdcategorieën
van regionale indicatoren: Basisvoorwaarden, Investeringen, Innovatieactiviteiten en Effecten.
In de derde kolom staan de regionale indicatoren vermeld die gebruikt zijn bij de RIS 2017. In de
database van de EU is niet van alle indicatoren data beschikbaar en heeft men de data afgeleid van
nationale data. Voor de regionale data van Nederland geeft de EU aan dat slechts 57,4% beschikbaar
was.

3

Bijlage 2

4

Bijlage 3

5

