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Starten én doorgroeien, doet u mee?  
We ondernemen weer, dat is
mooi. Steeds meer mensen
zien een gat in de markt,
starten een bedrijf en pakken
door. Nederland biedt een
steeds beter klimaat voor
starters, zeker met
innovatieve steden als
Amsterdam en Eindhoven.
Helaas blijkt wel dat er maar
weinig van deze starters doorgroeien. Juist hierin liggen veel
kansen. 

Zo zorgt één procent van de zogenaamde 'doorgroeiers' in het
Verenigd Koninkrijk al voor 68% van de nieuwe banen. Onze
toekomstige welvaart hangt dus af van de ondernemersgeest en
het ondernemersklimaat van nu. We zien nog te vaak dat start-
ups naar de Verenigde Staten vertrekken om zich daar verder te
ontwikkelen. Het moet én kan beter in Europa. Daar zet ik mij
voor in. 

Silicon Valley in Europa?  
Door regelmatige werkbezoeken aan innovatieve hubs in de VS
en Europa heb ik van dichtbij gezien hoe wij start-ups in Europa
beter kunnen ondersteunen. In Europa gaan we nog te veel uit
van zekerheid en niet te veel risico nemen. In de VS is er altijd
een tweede kans. Daar zijn ze niet bang om te falen, ze willen
innoveren en produceren, nieuwe dingen maken en verkopen.
Ook is er veel meer durfkapitaal aanwezig.

Investeerders daar zijn bereid om geld in jonge bedrijven te
steken. Er is geloof en vertrouwen in nieuwe producten en
diensten. In kansen. Europa kan hier van leren. Daarom start ik
het debat en breng ik een publicatie uit in mijn serie 'Europa
Dichtbij'. Ook neem ik jonge Leden van het Europees Parlement
mee naar de start-up scene van de wereld: Silicon Valley. 

Mijn boek zal ik op 9 juni tijdens de WIRE conferentie in
Eindhoven presenteren. Voorafgaand aan deze presentatie
organiseer ik op 23 mei een Twitterdebat voor en met start-ups.
Ook geef ik in een videoreportage lokale starters uit Brabant
advies. Eind mei zal deze reportage door Moergestel TV worden
uitgezonden. 

Volg mij ook op Facebook. Daar vertel ik u meer over start-ups en
de lancering van mijn boek.

KIJK MEE: De video over startende ondernemers in

http://s.mc1.nl/s.asp?2035563D4E514F3559564E3541302C4F304F374326564A522D5321362A2D
http://s.mc1.nl/s.asp?2035563D4E514F3559564F4541302C4F304F374326594A522D5321362A2D
http://s.mc1.nl/s.asp?2035563D4E514F3559564E2541302C4F304F374326574A522D5321362A2D
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link1&url=%0Ahttps%3A//www.facebook.com/lambert.vannistelrooij/
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link14&url=%0Ahttps%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3D3Cn6-6Q31zg%26feature%3Dyoutu.be


PERSOONLIJK: hoe
mijn studie terugkomt
in mijn werk 

Brabant wordt eind mei gepresenteerd in de bioscoop van
Moergestel TV. Meer  informatie volgt binnenkort op mijn
website. 
23 mei Twitterdebat #startupdebat.
9 juni presentatie van mijn boek in Eindhoven tijdens Week
of Innovative Regions in Europa (WIRE). 

DOE MEE: Europese Commissie vraagt uw
mening over start-ups 

Uw mening telt! De Europese
Commissie is benieuwd hoe
volgens u, als startende of
ervaren ondernemer, de
ideale omgeving eruit zou
moeten zien voor start-ups.
Daarom heeft de Commissie
een online vragenlijst
opgesteld. Hier kunt u uw
ervaringen en visie delen.
Met deze wensen en ideeën wil de Commissie het beleid voor
start-ups in Europa verbeteren. Door start-ups gerichte
ondersteuning te bieden. Niet alleen in het begin, maar ook
wanneer zij willen doorgroeien. Doet u mee?

De vragenlijst van de Europese Commissie vindt u hier.
Bekijk hier mijn video oproep. 

DOE MEE: bijeenkomst 26 april voor meer
solidariteit tussen generaties 
In 2060 zijn er twee
werkenden voor één
gepensioneerde. Voor iedere
twee mensen die straks met
pensioen gaan, is er maar
één jongere die begint met
werken. Dit zien we nu al
gebeuren. In steden groeit
het bevolkingsaantal, terwijl
in plattelandsgebieden
steeds meer jongeren wegtrekken. Op het platteland ontbreekt
hierdoor een sociaal vangnet voor ouderen. Voor mij en mijn
collega's uit het Europees Parlement is dit een wake-up call. 

Om ouderen en jongeren bij elkaar te brengen én van elkaar te
leren, organiseer ik samen met het AGE platform Europe en het
European Youth Forum een bijeenkomst op 26 april in het
Europees Parlement. Tijdens deze bijeenkomst zullen
organisaties als Stadsdorpen uit Nederland en het Europese
vrijwilligersnetwerk Volonteurope goede voorbeelden delen. Ik
nodig u van harte uit om mee te praten op deze dag. Wat kan uw
stad of regio doen?

Op 26 april kunt u ook via Twitter meepraten via
#FightAgeism.
Het programma van deze bijeenkomst vindt u hier.
In het Parliament Magazine heb ik over dit onderwerp een
artikel geschreven. U kunt dit hier lezen.

DOE MEE: 'Pact for Innovation' van start  
Europa investeert veel in
onderzoek en innovatie. De
resultaten laten echter nog
te wensen over: de stap van
kennis naar kassa blijkt vaak
moeizaam. Om het
rendement van deze
investeringen te vergroten
en te komen tot een
innovatie-vriendelijke
omgeving, is het creëren van draagvlak voor de te nemen
maatregelen een belangrijke voorwaarde. Niet top-down dus,
maar samen rond de tafel. De neuzen moeten dezelfde kant op.
Daarom heb ik tijdens de 7e Europese Innovatietop in Brussel
afgelopen december het initiatief genomen om met stakeholders
uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen te komen tot een
'Pact for Innovation'. Het 'Pact for Innovation' sluit goed aan bij de
plannen van Eurocommissaris Moedas om middels een 'European
Innovation Council' (EIC) innovatie in Europa een boost te geven.
Inmiddels hebben 50 organisaties en 29 Leden van het Europees
Parlement het Pact ondertekend. 

De lancering van het Pact vindt plaats op 25 april in het
Europees  Parlement. Klik hier voor meer informatie.

http://s.mc1.nl/www.lambertvannistelrooij.nl 
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link2&url=%0Ahttp%3A//ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm%3Fitem_id%3D8723
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link3&url=%0Ahttps%3A//www.facebook.com/lambert.vannistelrooij/
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link4&url=%0Ahttps%3A//d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Personen/nistelrooij/2016%252004%252014%2520event%2520EU%2520Day%2520of%2520Solidarity%2520between%2520Generations.pdf
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link5&url=%0Ahttps%3A//www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/managing-demographic-change-opportunity
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link6&url=%0Ahttp%3A//www.knowledge4innovation.eu/sites/default/files/Pact_for_Innovation.pdf


 

.  

Grote stap Brabant in 'Big Data' 
Op uitnodiging van CDA
Waalwijk bezocht ik op 8
april het Waalwijkse Big Data
bedrijf, Aorta Business
Intelligence. Onder Big Data
verstaan we het verzamelen
en analyseren van grote
hoeveelheden digitale
informatie waarmee we
voorspellingen over de
ontwikkeling van onze maatschappij kunnen doen en nieuwe
business modellen kunnen ontwikkelen. De urgentie van Big Data
- zeker ook in Brabant- werd tijdens het werkbezoek
onderstreept. Hier liggen kansen. Brabant kan zich zo tot Big
Data expertisecentrum ontwikkelen. De Brabantse Statenfractie
van het CDA heeft hier dan ook een speerpunt van gemaakt.

Hier vindt u een verslag van het werkbezoek aan Waalwijk. 

Zeeland Innoveert 

Op 18 april heb ik tijdens de
bijeenkomst Zeeland
Innoveert gesproken over de
Zeeuwse inzet op het gebied
van innovatie. Hoewel
slimme steden volop in de
belangstelling staan, valt er
in een plattelandsgebied als
Zeeland nog veel te winnen.
Zeeland kan een proeftuin
voor innovaties worden. Samenwerking is nodig tussen
ondernemers, kennisinstellingen, zorgorganisaties en
vervoersmaatschappijen. 

Hier  leest u meer over de bijeenkomst Zeeland Innoveert
en   over de projecten die zijn gepresenteerd. 

DOE MEE: Europaconferentie "Energie voor
Europa" 
Op vrijdag 10 juni
organiseert de CDA Europa
delegatie in het Europees
Parlement voor de zevende
keer een Europaconferentie.
Dit jaar vindt de conferentie
plaats in de provincie
Zeeland met als thema
"Energie voor Europa".
Samen met mijn collega
Esther de Lange en sprekers als Herman Wijffels en Jo-Annes de
Bat ga ik met u in gesprek over nieuwe, duurzame en betaalbare
energie in een internationale context. 

De opwarming van de aarde maar ook de oprakende voorraden
fossiele brandstoffen dwingen Europa om na te denken over
duurzame energie en het ontwikkelen van een circulaire
economie. Een speciale rol is ook weggelegd voor de
bioeconomie. De bioeconomie kan alternatieven aanbieden voor
producten en energie die nu nog gebaseerd zijn op fossiele
brandstoffen. In mijn laatste publicatie, 'Working towards ideal
growing conditions for the Bioeconomy' beschrijf ik de
voorwaarden en omstandigheden die nodig zijn om een boost te
geven aan de bioeconomie. 

Klik hier voor  mijn laatste publicatie over de bioeconomie.
Wilt u zich aanmelden voor de CDA Europaconferentie? Dat
kan door een email te sturen naar:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

DOE MEE: 'EU City Deals' en 'Pact van
Amsterdam' 
Steden moeten een directere
stem krijgen in Europa. Het
'Pact van Amsterdam', als
uitkomst van het Nederlands
voorzitterschap van de Raad
van de Europese Unie, roept
hiertoe op. Op 30 mei wordt
dit 'Pact' - als eerste stap
naar een Europese Stedelijke
Agenda - in Amsterdam
ondertekend door de Ministers voor stedelijk beleid in Europa. Op
mijn initiatief, als rapporteur voor de Europese

 .

 

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link7&url=%0Ahttps%3A//www.cda.nl/mensen/nistelrooij/toon/grote-stap-brabant-in-big-data/
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link8&url=%0Ahttps%3A//www.cda.nl/bestuurdersvereniging/actueel/agenda/item/toon/aangelegenheid/18/april/17/inspiratie-avond-zeeland-innoveert/
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link9&url=%0Ahttps%3A//issuu.com/eppgroup/docs/bioeconomy_digitaal
mailto:lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu


Investeringsfondsen, zullen steden deze fondsen rechtstreeks
kunnen aanspreken. Geen opgelegd pandoer, maar steden zélf
het initiatief te laten nemen. Steden kunnen met de 'EU City
Deals' aansluiten op thema's die hier voor zijn geselecteerd. 

Nederland slaat hiermee een nieuwe weg in. Een Europese
Stedelijke Agenda is een nieuwe vorm van 'multi-level
governance'. Europese instellingen, lidstaten én steden werken
zelf samen, zonder nieuwe regelgeving. Op 30 mei spreek ik in
Amsterdam bij de informele ministersconferentie over de
Stedelijke Agenda.

 Het 'Pact van Amsterdam' wordt op 30 mei in Amsterdam
ondertekend. Hier vindt u meer informatie over de 'EU City
Deals'.

DOE MEE: 'Building the Future of Health
Conferentie' in Groningen 
100 jaar oud worden, dat
willen we allemaal. Zeker als
we zo lang mogelijk gezond
en actief kunnen blijven. Van
1 tot en met 3 juni 2016 zal
in Groningen de
internationale 'Building the
Future of Health' conferentie
worden gehouden.
Demografische
veranderingen zorgen ervoor dat we toe moeten werken naar een
omgeving waarin producten, diensten en huizen aansluiten op de
wensen van ouderen. Aandacht voor de kwaliteit en inrichting van
onze omgeving kan ons immers helpen langer gezond en actief te
blijven. Tijdens deze conferentie, die geopend wordt door premier
Rutte, zal ik spreken over het belang van slimme steden voor alle
leeftijden. Een slimme en innovatieve stad kan immers zorgen
voor betere woonvoorziening en transportmogelijkheden.

De conferentie in Groningen vindt plaats van 1 tot en met 4
juni 2016. Hier vindt u het programma en meer informatie. 

PRAAT MEE: doorlichten EU fondsen  
In februari ben ik
aangewezen als rapporteur
op de EU rapportage
"Investeren in groei en
banen - het maximaliseren
van de bijdrage van de
Structuur- en
Investeringsfondsen". Dit
rapport maakt de
tussentijdse balans op over
de inzet van deze fondsen in de periode 2014-2020. De fondsen
omvatten 360 miljard euro, een derde van het totale EU budget.
Hiermee vormen ze het grootste EU-investeringsbudget. De
kernvraag is: komt het geld goed terecht? 

In de afgelopen weken heb ik samen met mijn co-rapporteurs de
eerste stappen gezet. We hebben gediscussieerd over het
opzetten van slimme specialisatie strategieën in de regio,
investeringen in innovatie in Europese steden en regio's, en de
soms nog te gecompliceerde procedures om aanvragen voor
Europese financiering in te dienen. Ook heb ik veel input
gekregen van belangstellenden van buiten het Europees
Parlement om een eerste opzet te maken voor het
werkdocument.

De komende tijd organiseer ik verschillende bijeenkomsten om
met u verder te praten over dit rapport en uw ervaringen met de
Europese structuur- en investeringsfondsen:

'Zitdag'   over de evaluatie van de structuur-en
investeringsfondsen, hotel de Druiventros te Berkel-
Enschot, 20 juni 2016
Regioborrel, HNP Brussel, juni 2016
Openbare hoorzitting, Europees Parlement, 15 juni 2016

Wilt u meer informative of wilt u zich aanmelden voor een van de
bijeenkomsten? Dat kan! De komende tijd zal ik u op mijn website
informeren. Aanmelden kan door een email te sturen naar:
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu 

Opsteker voor Nederland: Amsterdam Europese
innovatiehoofdstad 2016 en 2017 

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link10&url=%0Ahttp%3A//www.eu2016.nl/kalender/2016/05/30/ministeriele-conferentie-europese-agenda-stad
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link11&url=%0Ahttps%3A//www.cda.nl/mensen/nistelrooij/toon/80-miljoen-voor-city-deals/
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=89644&sid=&lid=Link12&url=%0Ahttp%3A//www.buildingthefutureofhealth.eu/nl
mailto:lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu


Amsterdam is de
innovatiehoofdstad van
Europa voor 2016 en 2017.
Dat heeft de Europese
Commissie op 8 april
bekendgemaakt. Aan de prijs
is een geldbedrag van
950.000 euro verbonden. De
Commissie reikt de titel elke
twee jaar uit. Dit jaar dong
Amsterdam samen met acht andere steden, waaronder
Eindhoven, naar de eerste plaats. De jury gaf Amsterdam de eer
vanwege zijn samenwerkende visie op innovatie met betrekking
tot de vier onderdelen van stedelijk leven: bestuur, economie,
sociale inclusie en levenskwaliteit. De stad faciliteert innovatie op
vele manieren waarbij openheid, creativiteit, pragmatisme en
samenwerking vooropstaan. Dat zien we bijvoorbeeld terug in het
grote aantal start-ups, hightech bedrijven en twee
topuniversiteiten. Twee jaar geleden werd Barcelona uitgeroepen
tot de eerste ‘iCapital’. Amsterdam had de nominatie te danken
aan zijn omarming van slimme groei, start-ups, leefbaarheid en
digitale sociale innovatie.   

Oekraïne-referendum: democratie is geen
laboratorium 
CDA-leider Sybrand Buma
sloeg in het Kamerdebat
over de uitslag van het
Nederlandse referendum
over het associatieverdrag
tussen de EU en Oekraïne de
spijker op zijn kop: "De
democratie is geen
laboratorium waar je zonder
consequenties kunt
experimenteren. 4 miljoen echte Nederlanders zijn op 6 april naar
echte stembureaus gegaan, waar ze echt hebben gestemd.
Kosten 40 miljoen euro. Resultaat: een groot vraagteken. Een
patstelling zelfs. En ik voorspel u: aan het eind van de rit, nog
minder vertrouwen in de politiek.” Hij riep de regering op om het
referendum gedegen te evalueren. Van de CDA kiezers die de
gang naar de stembus hebben gemaakt, stemden, volgens exit
peilingen, 68% voor het verdrag. 

 Lees mijn reactie op het referendum in mijn laatste
r a d i o c o l u m n : "Referendum, wondermiddel of
zoethoudertje?"

PERSOONLIJK: hoe komt mijn studie Sociale
Geografie terug in mijn werk?  

Mijn studie Sociale Geografie
komt dagelijks terug in mijn
werk als lid van het Europees
Parlement. Wilt u weten op
welke manier? Klik hier voor
de video.

  
Colofon
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief op het
adres . Ga naar Profiel wijzigen om uw gegevens te wijzigen. Wilt u in de toekomst
geen berichten meer van ons ontvangen, ga dan naar Afmelden.   
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