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Samenvatting voor bestuurders

Waarom zou uw gemeente deelnemen aan een Europees kennisnetwerk?
Europese kennisnetwerken kunnen het gemeentelijke beleid versterken. Als u kiest voor een Europees 

kennisnetwerk is het dan ook van belang te kiezen voor een kennisnetwerk dat u helpt om uw 

gemeentelijke prioriteiten te verwezenlijken. Door deel te nemen aan een Europees kennisnetwerk 

wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van leden uit verschillende Europese landen om 

de eigen uitdagingen aan te pakken. Dit kan voorkomen dat elke gemeente het spreekwoordelijke 

wiel opnieuw uitvindt en kan innovatie bevorderen.

Door deelname aan een kennisnetwerk kan een interne drijfveer worden gecreëerd om een gemeente-

lijke prioriteit boven aan de agenda te zetten. Zo kan het bijvoorbeeld bijdragen aan een vraagstuk als 

het tegengaan van krimp, omdat binnen een kennisnetwerk ideeën worden opgedaan in gesprekken 

met gemeenten en regio’s met vergelijkbare uitdagingen. 

Daarnaast kan een gemeente bijvoorbeeld de positionering van de gemeente als ‘Gemeente van licht’ 

of  ‘keramiek’ nastreven door aan te sluiten bij een netwerk op dit terrein. Daarbij is het een goede 

manier om in contact te komen met vertrouwde partners voor een Europees project en om zichtbaar te 

worden op Europees niveau. 

In sommige gevallen kunnen kennisnetwerken worden gebruikt om Europees beleid te beïnvloeden, 

want de Europese Commissie vraagt de overheden regelmatig om input. Het eventuele secretariaat van 

een netwerk en de leden kunnen hierop inspelen door knelpunten van Europees beleid aan te geven 

en verbeteringen voor te stellen.

Europese kennisnetwerken zijn een arbeidsintensieve manier van kennisdeling. Daarom is het noodza-

kelijk een grondige afweging te maken of de deelname aan een netwerk de belangen van de 

gemeente behartigt.
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Wat kan de rol van bestuurders zijn bij een Europees kennisnetwerk?
Bestuurders spelen een essentiële rol bij de effectiviteit van een kennisnetwerk voor de gemeente. Het 

draagvlak onder bestuurders en het hoger ambtelijk management bepaalt de ruimte om opgedane 

ideeën uit het netwerk te implementeren binnen verschillende beleidsterreinen van de gemeente. 

Daarnaast is het in sommige kennisnetwerken gebruikelijk dat bestuurders zelf participeren en (soms) 

aanwezig zijn bij netwerkbijeenkomsten. Verder kunnen bestuurders de deelname aan een Europees 

kennisnetwerk benutten om zich te profileren in Europa.

Wat is belangrijk bij deelname aan een Europees kennisnetwerk?
•	 	Actief	lid	worden	van	een	Europees	kennisnetwerk	met	als:	

	 -	 	Doel:	gemeentelijke	prioriteiten	nastreven	en	nieuwe	ideeën	opdoen;

	 -	 	Secundaire	doelen:	in	contact	komen	met	partners	voor	subsidieprojecten,	de	gemeente	op	de	

kaart	zetten	en	Europees	beleid	beïnvloeden;

•	 	Eén	geschikte	interne	ambtenaar	voor	langere	tijd	laten	participeren	in	een	netwerk,	omdat	

interpersoonlijke	verhoudingen	de	effectiviteit	voor	de	gemeente	beïnvloeden;

•	 	Draagvlak	voor	en	effectiviteit	van	een	kennisnetwerk	voor	de	gemeente	evalueren	na	een	aantal	

bijeenkomsten van het netwerk.

Deelname aan een Europees kennisnetwerk kan zeer effectief zijn als het aansluit bij gemeentelijke 

prioriteiten en draagvlak heeft onder bestuurders en het hoger ambtelijk management.
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Inleiding

Europese kennisnetwerken zijn netwerken waar kennisdeling tussen leden uit verschillende Europese 

landen centraal staat. De leden van een Europees kennisnetwerk hebben veelal vergelijkbare 

vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van plattelandsontwikkeling, het behoud van cultureel 

erfgoed of duurzaamheidsvraagstukken. 

Deelname aan Europese netwerken kan het eigen beleid van gemeenten versterken. Toch roept het 

begrip ‘Europees kennisnetwerk’ nog bij veel gemeenten vragen op. 

Waarom zou uw gemeente lid worden van een Europees kennisnetwerk? Van welk netwerk wordt u 

lid en hoe vindt u de relevante netwerken voor uw organisatie? Hoeveel tijd neemt lidmaatschap in 

beslag en wie neemt dit op zich? 

Op	deze	vragen	wordt	in	deze	praktische	handreiking	een	antwoord	gegeven	aan	de	hand	van	

ervaringen en voorbeelden van Nederlandse gemeenten. 

Hoofdstuk 1 gaat in op wat een Europees kennisnetwerk precies is en welke activiteiten zij uitvoeren. 

In hoofdstuk 2 komt aan bod voor welke keuzes een gemeente komt te staan alvorens deel te nemen 

aan een kennisnetwerk. Hoofdstuk 3 gaat in op verschillende type Europese kennisnetwerken en bevat 

een aantal voorbeelden van dergelijke netwerken. 

Hoofdstuk 4 beschrijft mogelijke alternatieven voor deelname aan een kennisnetwerk. Naast of in 

plaats van een kennisnetwerk kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een tijdelijk kennisdelingspro-

ject met een concreet doel. In hoofdstuk komen 4 ook enkele Europese subsidies aan bod voor een 

dergelijke vorm van projectmatige samenwerking.

Bijlage 1 en 2 geven voor een aantal Europese kennisnetwerken aan welke thema’s centraal staan en 

wat hun ledenprofiel is. In bijlage 3 treft u een overzicht van voor gemeenten relevante netwerken.
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1  Wat zijn Europese 
kennisnetwerken? 

1.1  Meerwaarde van Europese kennisnetwerken
Europese kennisnetwerken zijn netwerken waar het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal 

staat om te komen tot oplossingen en innovatieve ontwikkelingen voor alle  deelnemers.

Europese kennisnetwerken overschrijden het nationale niveau, omdat vraagstukken van organisaties 

vaak in meerdere Europese landen spelen.  De thema’s duurzame stedelijke ontwikkeling en krimp zijn 

bijvoorbeeld van belang voor lokale overheden in heel Europa. Kennisuitwisseling  stimuleert dat het 

spreekwoordelijke wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden en kan bovendien  innovatie 

bevorderen. 

Verder kunnen in een netwerk vertrouwde partners worden gevonden voor een project, kan het 

worden gebruikt om de gemeente te profileren in Europa en in enkele gevallen om Europees beleid 

te beïnvloeden. De gemeente Eindhoven is bijvoorbeeld lid geworden van het netwerk Lighting Urban 

Communicty International (LUCI) om intern en extern actiever aan de slag te gaan met de positionering 

van Eindhoven als lichtstad.

1.2  Het begrip ‘Europees kennisnetwerk’
Europese kennisnetwerken bestaan in allerlei soorten en maten. Zo bestaan er brede netwerken die 

gericht	zijn	op	meerdere	beleidsterreinen,	maar	ook	meer	specifieke	netwerken,	gericht	op	één	thema,	

bijvoorbeeld	plattelandsbeleid	of	cultureel	erfgoed.	Ook	de	samenstelling	verschilt.	Soms	bestaat	

een netwerk alleen uit  lokale overheden, maar in andere gevallen  nemen bijvoorbeeld ook private 

partijen of kennisinstellingen deel. 
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Sommige netwerken staan open voor iedere geïnteresseerde organisatie die actief is op het thema 

van het netwerk, maar in andere gevallen zijn randvoorwaarden verbonden aan het lidmaatschap. Het 

kennisnetwerk Eurotowns is bijvoorbeeld gericht op gemeenten met een inwonertal tussen de 50.000 

en 250.000.

Om	een	praktische	handreiking	te	bieden	wordt	voor	deze	publicatie	een	afbakening	gemaakt	van	

Europese	kennisnetwerken.	Het	uitgangspunt	voor	deze	publicatie	is:	Europese	kennisnetwerken	waar	

elke organisatie lid van kan worden, mits het aansluit bij de type organisaties in het netwerk en de 

beleidsterreinen die het netwerk omvat. 

1.3   Kennisnetwerken versus samenwerkingsprojecten, stedenbanden en 
lobbyorganisaties

Kennisnetwerken zijn niet gelijk aan stedenbanden, samenwerkingsprojecten en lobbyorganisaties. 

De	definities	van	deze	begrippen	zijn	afhankelijk	van	het	doel	van	de	relatie	en	van	twee	factoren:	de	

tijdelijkheid van de organisatie en de toegankelijkheid voor nieuwe deelnemers.

Lobbyorganisaties en lobbyactiviteiten hebben als doel het beïnvloeden van beleid of bemachtigen van 

financiële middelen. Voor stedenbanden, samenwerkingsprojecten en Europese kennisnetwerken zijn 

deze doelen in de regel niet primair, maar ze kunnen wel een rol spelen.

Voor het verkrijgen van kennis is het van belang zelf actief te zijn om relevante informatie voor de 

gemeente te bemachtigen. Voor een lobby is dit niet altijd nodig, omdat anderen gelijke belangen 

kunnen	hebben	waarvoor	zij	een	lobby	hebben	opgezet.	Op	deze	wijze	worden	de	belangen	van	

de eigen gemeente al nagestreefd en kan de gemeente de uitgespaarde capaciteit elders inzetten, 

bijvoorbeeld voor stedenbanden of samenwerkingsprojecten.

Stedenbanden en samenwerkingsprojecten hebben een dynamische relatie met kennisnetwerken en 

kunnen ontstaan uit contacten met andere leden binnen een netwerk. Daarnaast kunnen steden-

banden en samenwerkingsprojecten de voorloper zijn van een kennisnetwerk. Een Europees kennisnet-

werk kan bijvoorbeeld ontstaan uit een projectorganisatie als de samenwerkingsverbanden na afloop 

van het project worden omgevormd tot een permanent kennisnetwerk dat open staat voor nieuwe 

leden. (Zie schema 1)

Europees kennisnetwerk

Europees 

samenwerkingsproject
Europese stedenband

•	 Permanent	

•	 	Open	voor	andere	 

deelnemers

•	 Permanent	

•	 	Open	voor	andere	 

deelnemers

Met aantal  

deelnemers project  

of stedenband starten

Tijdelijk

Permanent

Schema 1: Directe omgeving van Europese kennisnetwerken

Europese stedenband
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1.4  Activiteiten van Europese kennisnetwerken
Elk Europees kennisnetwerk is anders en organiseert andere activiteiten. De organisatie en de activi-

teiten hangen vaak af van het type netwerk. Zo zijn er brede netwerken die een groot scala aan 

beleidsonderwerpen	bevatten	en	meer	specifieke	netwerken,	die	gericht	zijn	op	één	bepaald	beleid-

sterrein. (Zie hoofdstuk 3 voor type netwerken)

Veel kennisnetwerken hebben een roulerend voorzitterschap, waarbij steeds een van de leden het 

secretariaat voert. Grote netwerken hebben meestal een vast secretariaat. Het secretariaat en de leden 

van een netwerk bepalen zelf de inhoud en frequentie van activiteiten en overleggen. 

Veel netwerken organiseren jaarlijks een bijeenkomst voor alle leden. Verspreid over enkele dagen 

staan verschillende presentaties en inhoudelijke discussies op het programma en wordt er ruimte 

geboden om met elkaar verder te praten. Soms staan deze bijeenkomsten ook open voor externen, om 

een bepaald thema breder onder de aandacht te brengen. 

Brede netwerken hebben veelal werkgroepen ingesteld met een vaste samenstelling van deelnemers 

met kennis op een specifiek terrein, bijvoorbeeld toerisme, ICT of vervoer. De leden van de 

werkgroepen komen vaak een aantal keer per jaar bijeen. 

De	benodigde	capaciteit	wordt	vooral	bepaald	door	de	eigen	inzet	van	de	leden.	Eén	of	een	aantal	

leden kunnen bijvoorbeeld besluiten tot het opstellen van een notitie om te bespreken tijdens 

een bijeenkomst, zodat richting en diepgang wordt gegeven aan een discussie. Verder kan na een 

bijeenkomst	een	afspraak	worden	gemaakt	met	één	of	enkele	leden	om	door	te	praten	over	een	

gedeeld onderwerp, al dan niet via een werkbezoek. 

Naast het faciliteren van kennisuitwisseling zijn sommige secretariaten actief betrokken bij het 

informeren over en het vormen van partnerschappen voor Europees gesubsidieerde projecten. Soms 

participeert een netwerk als geheel als partner in een Europees gefinancierd project. Daarnaast kan 

een netwerk zich opstellen als lobbyorganisatie om de belangen van de leden bij de Europese instel-

lingen naar voren te brengen. 

Resultaten van de activiteiten voor de eigen gemeente

Bij kennisuitwisseling moet rekening worden gehouden met een lange aanlooptijd voor het bereiken 

van resultaten. De eerste keer dat een gemeente aanwezig is bij een bijeenkomst van een kennisnet-

werk gaat het met name om kennismaking, uitwisseling van wat andere deelnemers voor uitdagingen 

hebben en zelf aangeven wat de reden van deelname is. Het kan enkele bijeenkomsten duren voordat 

ideeën uit het netwerk gebruikt kunnen worden voor de eigen organisatie.

Sommige netwerken staan open voor iedere geïnteresseerde organisatie die actief is op het thema 

van het netwerk, maar in andere gevallen zijn randvoorwaarden verbonden aan het lidmaatschap. Het 

kennisnetwerk Eurotowns is bijvoorbeeld gericht op gemeenten met een inwonertal tussen de 50.000 

en 250.000.

Om	een	praktische	handreiking	te	bieden	wordt	voor	deze	publicatie	een	afbakening	gemaakt	van	

Europese	kennisnetwerken.	Het	uitgangspunt	voor	deze	publicatie	is:	Europese	kennisnetwerken	waar	

elke organisatie lid van kan worden, mits het aansluit bij de type organisaties in het netwerk en de 

beleidsterreinen die het netwerk omvat. 

1.3   Kennisnetwerken versus samenwerkingsprojecten, stedenbanden en 
lobbyorganisaties

Kennisnetwerken zijn niet gelijk aan stedenbanden, samenwerkingsprojecten en lobbyorganisaties. 

De	definities	van	deze	begrippen	zijn	afhankelijk	van	het	doel	van	de	relatie	en	van	twee	factoren:	de	

tijdelijkheid van de organisatie en de toegankelijkheid voor nieuwe deelnemers.

Lobbyorganisaties en lobbyactiviteiten hebben als doel het beïnvloeden van beleid of bemachtigen van 

financiële middelen. Voor stedenbanden, samenwerkingsprojecten en Europese kennisnetwerken zijn 

deze doelen in de regel niet primair, maar ze kunnen wel een rol spelen.

Voor het verkrijgen van kennis is het van belang zelf actief te zijn om relevante informatie voor de 

gemeente te bemachtigen. Voor een lobby is dit niet altijd nodig, omdat anderen gelijke belangen 

kunnen	hebben	waarvoor	zij	een	lobby	hebben	opgezet.	Op	deze	wijze	worden	de	belangen	van	

de eigen gemeente al nagestreefd en kan de gemeente de uitgespaarde capaciteit elders inzetten, 

bijvoorbeeld voor stedenbanden of samenwerkingsprojecten.

Stedenbanden en samenwerkingsprojecten hebben een dynamische relatie met kennisnetwerken en 

kunnen ontstaan uit contacten met andere leden binnen een netwerk. Daarnaast kunnen steden-

banden en samenwerkingsprojecten de voorloper zijn van een kennisnetwerk. Een Europees kennisnet-

werk kan bijvoorbeeld ontstaan uit een projectorganisatie als de samenwerkingsverbanden na afloop 

van het project worden omgevormd tot een permanent kennisnetwerk dat open staat voor nieuwe 

leden. (Zie schema 1)

Europees kennisnetwerk

Europees 

samenwerkingsproject
Europese stedenband

•	 Permanent	

•	 	Open	voor	andere	 

deelnemers

•	 Permanent	

•	 	Open	voor	andere	 

deelnemers

Met aantal  

deelnemers project  

of stedenband starten

Tijdelijk

Permanent

Schema 1: Directe omgeving van Europese kennisnetwerken

Europese stedenband
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1.5  Uit de praktijk

Meerwaarde van deelname aan een Europees kennisnetwerk

• �Primair doel: nieuwe ideeën

 Kennisdeling en uitwisseling van ervaringen om van elkaar te leren en nieuwe ideeën op te 

doen voor de eigen gemeente. (o.a. Nieuwegein, Amsterdam, Eindhoven en Delft)

‘Kennis + kennis= meer kennis’ (Dordrecht)

• �In contact komen met vertrouwde partners voor een project

 De leden van een kennisnetwerk zijn vertrouwde partners voor een te initiëren gesubsidieerd 

project, want er is een vertrouwensband ontstaan en elkaars uitdagingen zijn bekend. (o.a. 

Nieuwegein, Dordrecht, Eindhoven en Delft)

• �Beleidsbeïnvloeding en op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen

 Het secretariaat van het netwerk informeert de leden over Europese subsidiemogelijkheden en 

beleidsontwikkelingen. (o.a. Nieuwegein en Amsterdam)

• �Profilering van de gemeente in Europa

 Deelname aan een kennisnetwerk zet de gemeente op de kaart in Brussel en vanuit het net-

werk kan een sterke lobby ontstaan. (o.a. Dordrecht, Eindhoven en Delft) De Europese Commis-

sie kan een netwerk bijvoorbeeld vragen om inbreng op een bepaald dossier. Volgens Eind-

hoven moet je dan de pen grijpen, want dan heb je invloed en ‘je zet jezelf op een podium. Dat 

is goede PR voor de gemeente’.

Samengevat

•  Deelname aan een Europees kennisnetwerk kan het gemeentelijke beleid versterken.

•  Europese kennisnetwerken zijn primair gericht op kennisuitwisseling.

•  Deelname kan als secundair doel hebben het in contact komen met vertrouwde partners voor een 
project, profilering van de gemeente in Europa en beleidsbeïnvloeding.
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2 Interne keuzes voor 
deelname aan een Europees 
kennisnetwerk

2.1  Keuze voor een Europees kennisnetwerk
Europese kennisnetwerken bestaan in diverse vormen en vrijwel iedere gemeente kan lid worden 

van een kennisnetwerk. Het is echter de vraag of dit voor elke gemeente gewenst is. Het is belangrijk 

om intern een afgewogen keuze te maken of een bepaald Europees kennisnetwerk bijdraagt aan de 

realisatie van gemeentelijke prioriteiten.

Een eerste stap is te formuleren waarom uw gemeente lid zou moeten worden van een netwerk. Met 

andere	woorden:	wat	is	uw	doel	en	waarom	zou	dit	bereikt	kunnen	worden	met	een	dergelijk	lidmaat-

schap?	Dit	doel	kan	inhoudelijk	zijn:	bijvoorbeeld	kennis	vergaren	rondom	een	specifiek	vraagstuk.	

Maar het kan ook gaan om het profileren van de eigen gemeente door de Europese contacten uit te 

breiden en zo meer zichtbaarheid te creëren. 

Door de gemaakte en nog openstaande keuzes op te schrijven in een korte notitie en te communiceren 

binnen uw gemeente ontstaat een sterk communicatiemiddel. Dit kan intern het draagvlak versterken 

en extern een houvast zijn voor ambtenaren en politici om te communiceren over het netwerk met 

andere partijen. 

Dit hoofdstuk geeft concreet aan welke punten passen bij een notitie over de interne keuzes voor 

deelname aan een Europees kennisnetwerk.
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2.2  Draagvlak
Om	te	kunnen	deelnemen	aan	een	kennisnetwerk	en	opgedane	ideeën	te	implementeren	in	de	eigen	

gemeente is draagvlak van het bestuur en het hoger ambtelijk management nodig. Als het bestuur 

de onderwerpen ‘Europa’ en ‘innovatie’ op de agenda heeft staan dan zal draagvlak en de ambtelijke 

capaciteit voor deelname veelal aanwezig zijn. Het is echter ook van belang gemeentelijke prioriteiten 

op andere beleidsterreinen voor ogen te houden, want ook aan de realisatie van deze prioriteiten 

kan wellicht worden bijgedragen door deel te nemen aan een kennisnetwerk. Bijvoorbeeld  voor het 

thema ‘Krimp’ of ‘Vervoer’.

Om	vast	te	stellen	of	er	voldoende	basis	is	kan	een	korte	notitie	nuttig	zijn.	Door	de	betrokkenen	op	

deze wijze te informeren over de mogelijke keuzes weten zij voor welke activiteiten ze al dan niet 

draagvlak verlenen en wellicht dragen ze nieuwe ideeën aan als daar de ruimte voor wordt geboden. 

Het op deze wijze gebruiken van een dergelijke notitie vergroot de kans dat het verkregen draagvlak 

op de lange termijn wordt behouden, omdat draagvlak expliciet is verkregen voor een bepaald type 

kennisnetwerk met een bepaalde rol voor de eigen gemeente. (Zie schema 2)

Notitie kan draagvlak creëren en op de lange termijn behouden

Draagvlak         Notitie

Draagvlak kan leiden tot nieuwe ideeën en input voor de notitie

Schema 2: Wisselwerking tussen draagvlak en een interne notitie over de keuzes voor deelname aan een Europees 

kennisnetwerk

2.3  Notitie interne keuzes voor deelname aan een Europees kennisnetwerk
Een interne notitie over de keuzes om deel te nemen aan een Europees kennisnetwerk kan in twee 

fasen worden opgesteld. In de eerste fase dient de notitie om te bepalen of er voldoende draagvlak is. 

Daarvoor is een beknopte notitie met de mogelijke keuzes voldoende. 

Als de beknopte notitie voldoende bestuurlijk en ambtelijk draagvlak krijgt kan de notitie worden 

uitgebreid in de tweede fase. In de tweede fase wordt een praktische invulling gegeven aan de keuzes 

voor een kennisnetwerk, zoals welke persoon binnen de gemeente actief zal zijn in het beoogde 

netwerk.

In deze paragraaf worden de verschillende keuzes uiteengezet. De keuzes kunnen in de praktijk deels 

tegelijkertijd worden gemaakt, maar het is wel van belang alle stappen te nemen en de volgorde voor 

ogen te houden.

In de beknopte notitie om draagvlak vast te stellen komen in ieder geval de eerste vier punten van de 

uitgebreide	notitie	globaal	aan	bod.	Een	uitgebreide	notitie	bevat	alle	onderstaande	onderdelen:

1. Type Nederlandse gemeente: geografisch en inwonertal

Het type gemeente bepaalt voor een groot deel de prioriteiten die een gemeente stelt en dus welk 

kennisnetwerk relevant is voor de gemeente. Dit lijkt een spreekwoordelijke open deur, maar door het 

type gemeente expliciet te benoemen kunnen verbanden worden gezien met vergelijkbare gemeenten 

en netwerken die anders wellicht onopgemerkt zouden blijven.

Natuurlijk spelen ook politieke standpunten een rol, maar de relatief onafhankelijke variabelen 

‘geografische ligging’ en ‘inwonertal’ zijn van grote invloed op de gemeentelijke prioriteiten. De 

categorisering van gemeenten naar inwonertal is waarschijnlijk de bekendste. Nederland kent grote 

en middelgrote steden, verenigd in de G-4 en G32. Daarnaast werken diverse gemeenten samen met 
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andere gemeenten in een samenwerkingsverband, zoals in Brabantstad en Samenwerkingsverband 

Regio Eindhoven. Geografisch gezien kunnen onder andere plattelandsgemeenten, gemeenten aan 

het water en grensgemeenten onderscheiden worden.

2. Gemeentelijke prioriteiten: politiek en ambtelijk

Bij de keuze voor een Europees kennisnetwerk moeten de gemeentelijke prioriteiten leidend zijn. Het 

is van belang aan te sluiten bij een kennisnetwerk dat past bij de gemeente en minder te focussen op 

de politieke kleur van het college. Het is namelijk niet aan te bevelen regelmatig van kennisnetwerk te 

wisselen, omdat het tijd kost de andere deelnemers en hun uitdagingen te leren kennen en zo kennis-

uitwisseling ten volle te benutten.

3. Doel van deelname aan een Europees kennisnetwerk

Omschrijf	vervolgens	hoe	lidmaatschap	kan	bijdragen	aan	de	doelstellingen	van	zowel	het	bestuur	als	

het hoger ambtelijk management. Dit kan bijvoorbeeld zijn ‘Profilering van de gemeente in Europa’ of 

‘Een innovatieve aanpak van stedelijke ontwikkeling’.

4. Keuze voor deelname aan één of meerdere Europese kennisnetwerken en type netwerk waaraan 

wordt gedacht

Omschrijf	voor	elk	beoogd	netwerk	de	volgende	punten:

a)	 Beleidsterrein(en)	en	aspecten	binnen	dit	beleidsterrein	waar	het	netwerk	op	is	gericht;

b)	 Is	het	een	specifiek	netwerk	dat	is	gericht	op	één	beleidsterrein	of	een	breed	netwerk	dat	meerdere	

beleidsterreinen	beslaat;

c)	 Type	organisaties	en	functies,	bestuurders	of	ambtenaren,	waarvoor	netwerk	is	bedoeld;

d)	 Groot	of	klein	netwerk	in	aantal	leden	en	deelnemende	landen;

e)	 Land	van	herkomst	van	de	leden;	

 Gekozen kan worden voor bijvoorbeeld een netwerk waar ook andere Nederlandse overheden lid 

van zijn om naast internationale ook meer nationale contacten op te doen.

f)	 Status	van	een	netwerk:	actief,	slapend,	besloten	of	net	opgezet	netwerk;

 De status van een netwerk is van invloed op de werkwijze. Als een kennisnetwerk is ontstaan 

uit een stedenband is het belangrijk vast te stellen of de steden daadwerkelijk open staan voor 

inbreng van nieuwe leden.

g)	 Frequentie	van	bijeenkomsten	en	de	inzet	die	het	netwerk	verwacht	van	de	leden;

h)	 Diensten	van	het	netwerk;

 Sommige secretariaten van netwerken trachten Europees beleid te beïnvloeden namens de leden, 

informeren de leden over Europese beleidsontwikkelingen of bieden ondersteuning en advies bij 

het starten van subsidieprojecten.

i) Lidmaatschapskosten. 

5. De benodigde capaciteit

Naast de lidmaatschapskosten is het ook van belang af te wegen of de benodigde capaciteit vanuit 

de gemeente in verhouding staat tot de opbrengsten. De benodigde capaciteit is afhankelijk van 

de te vervullen rol. Een voorzitters- of op andere wijze trekkende rol vergt over het algemeen meer 

capaciteit dan een participerende rol. Het type netwerk en de te vervullen rol is van invloed op welke 

gemeentelijke beleidsafdeling, of in sommige gevallen welke bestuurders, capaciteit zouden moeten 

vrijmaken als de gemeente lid wordt van het beoogde kennisnetwerk.

6. Participerende ambtenaar in een kennisnetwerk

Elke	gemeente	die	participeert	in	één	of	meerdere	Europese	kennisnetwerken	zou	één	centrale	

contactpersoon moeten hebben die op de hoogte is van alle netwerken waar de gemeente aan deel 

neemt.	Over	het	algemeen	is	dit	de	Europacoördinator	van	de	gemeente.	Het	is	afhankelijk	van	

het	type	netwerk	wie	in	het	netwerk	zelf	actief	is:	de	Europacoördinator	zelf	of	een	inhoudelijke	

ambtenaar	op	het	beleidsterrein	van	het	netwerk.	Als	de	Europacoördinator	zelf	participeert	kan	het	

nuttig	zijn	als	een	inhoudelijke	ambtenaar	de	Europacoördinator	soms	ondersteunt	of	zelfs	vervangt	
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bij een bijeenkomst, mits deze uitgebreid op de hoogte is gebracht van de ontwikkelingen en achteraf 

de	Europacoördinator	informeert.

Het	is	belangrijk	dat	tenminste	één	persoon	en	een	ondersteuner	of	invaller	voor	langere	tijd	verant-

woordelijk is voor de deelname aan een Europees kennisnetwerk, omdat een interpersoonlijke 

verstandhouding en kennis van de uitdagingen van de ander aan de basis staan van kennisdeling. Het 

succes van de deelname wordt voor een groot deel bepaald door het individu. 

De	ambtenaar	die	participeert	in	het	netwerk	zou	moeten	beschikken	over:

a) Kennis van het beleidsterrein waarvoor de gemeente deelneemt aan het netwerk.  

De	beleidsinhoudelijke	diepgang	van	het	netwerk	is	van	invloed	op	wie	deze	rol	vervult:	de	

Europacoördinator	of	de	beleidsinhoudelijke	ambtenaar.

b) Ervaring met samenwerking of kennisdeling met meerdere organisatie, al dan niet via een project.

c) Weet anderen, zowel politiek als ambtelijk, te vinden voor ondersteuning of het implementeren 

van ideeën die zijn opgedaan in het netwerk.

d)	 Competenties:

	 -	 	Actief	en	neemt	initiatief;

	 -	 	Gemotiveerd;

	 -	 	Communicatief	vaardig;

	 -	 	Staat	open	voor	ideeën	van	anderen;

 -  Denkniveau om te kunnen schakelen tussen eigen organisatie en die van anderen om systemen 

te	kunnen	omzetten	naar	de	eigen	organisatie;

 -  Talenkennis.

2.4  Uit de praktijk: Overwegingen voor deelname aan een Europees kennisnetwerk

Gemeentelijke prioriteiten en draagvlak

• �Bestuurders moeten positief tegenover eventuele aanpassingen van intern beleid staan om 

ideeën uit een kennisnetwerk te kunnen implementeren. (o.a. Nieuwegein en Dordrecht)

• �‘Laat de verantwoordelijkheden daar waar ze horen. Niet gaan trekken aan een dood paard als 

er geen draagvlak is bij de betrokken beleidssector. Wordt alleen lid van een netwerk als je dit 

wilt en bereid bent daarin te investeren, anders moet je het niet doen. Als je niet kan uitleggen 

waarom je het doet, dan moet je het niet doen’. (Dordrecht)

• �Als er weinig bestuursleden zijn in het college neem dan geen voorzittersrol in een netwerk 

dat verwacht dat een bestuurder actief betrokken is, want bij een klein aantal bestuursleden is 

‘Europa’ vaak het eerste dat wegvalt in een volle agenda. (o.a. Eindhoven en Delft) 

• �Houd de gemeentelijke strategische agenda scherp voor ogen en profileer je als gemeente op 

één	thema,	want	dan	staat	de	gemeente	sterker	dan	bij	versnippering	naar	diverse	thema’s.	

Voor grote steden met voldoende capaciteit kan dit anders zijn. (o.a. Dordrecht)

Individu in het kennisnetwerk

• �In	een	generiek	netwerk	zou	een	Europacoördinator	moeten	participeren	en	in	een	thematisch	

netwerk een inhoudelijke ambtenaar op dat thema. (o.a. Dordrecht)

• �Een actieve participatie is nodig om iets uit het netwerk te halen. (o.a. Den Bosch)

• �Kennisdeling gaat om de ‘kunst van het samenwerken’ (Den Bosch) en de betrokken ambte-

naar moet het ‘leuk vinden om met andere mensen en vreemde talen en culturen om te gaan’. 

(Eindhoven).

• �‘Alles is terug te herleiden tot de interpersoonlijke context. Als mensen wisselen in een netwerk 

kan het dat je er minder uithaalt dan voorheen en kan je wellicht beter stoppen.’ (Dordrecht)
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2.5   Het vinden van een Europees kennisnetwerk
Bij het zoeken naar een geschikt netwerk is het belangrijk om, naast algemene informatie, ook 

informatie	te	verkrijgen	over	ervaringen	van	de	leden.	Op	basis	van	beide	bronnen	kan	een	afgewogen	

keuze worden gemaakt en verwoord in een notitie over de interne afwegingen voor deelname aan 

een Europees kennisnetwerk.

Een overzicht met algemene informatie over relevante netwerken voor Nederlandse gemeenten is 

weergegeven in het ‘Kompas Europese kennisnetwerken’ op de website van de VNG en in bijlage 3 van 

deze	publicatie.	Op	de	websites	van	de	verschillende	kennisnetwerken	is	naast	de	algemene	informatie	

veelal een ledenprofiel te vinden.

Ervaringen van andere gemeenten of regio’s kunnen via het ledenprofiel van een kennisnetwerk, maar 

ook via bestaande contacten gevraagd worden. Partners van stedenbanden en contacten met vergelijk-

bare	gemeenten	zijn	belangrijke	bronnen	van	informatie.	Ook	partners	van	de	gemeente	in	een	

samenwerkingsproject kunnen ervaringen hebben met kennisnetwerken.

2.6  Communicatie
De notitie over de keuzes, maar ook de activiteiten en resultaten van het netwerk dienen actief 

gecommuniceerd te worden om van volledig nut te zijn voor de gemeente. 

Interne communicatie

De interne communicatie dient verschillende doelen. Ten eerste is het een middel om draagvlak te 

creëren en behouden. Het is van belang de hele gemeente, zowel ambtelijk als politiek, op de hoogte 

te houden van de ontwikkelingen omtrent het kennisnetwerk. Dit kan bijvoorbeeld via intranet met 

verslagen van bijeenkomsten of berichten over opgedane ideeën of anderszins bereikte resultaten.

Ten tweede biedt de bekendheid dat de gemeente betrokken is bij een kennisnetwerk, in combinatie 

met draagvlak, de ruimte om opgedane kennis en ideeën te implementeren in de eigen organisatie. 

Daarnaast kan de ambtenaar verantwoordelijk voor het kennisnetwerk gemakkelijker andere 

afdelingen vragen een bijdrage te leveren aan het kennisnetwerk. Deze ambtenaar kan door de 

bekendheid ook benaderd worden door politici en ambtenaren met relevante informatie voor het 

beleidsterrein waarop het netwerk is gericht of beleidsvragen die uitgezet kunnen worden in het 

netwerk.

Ten derde is de notitie een belangrijk instrument om te evalueren of het netwerk voldoet en of de 

inzet van de gemeente in het netwerk strookt met de vooraf gemaakte keuzes en gestelde doelen. 

Het is van belang meer dan een jaar de tijd te nemen alvorens te evalueren, omdat de leden van een 

netwerk elkaar en elkaars uitdagingen moeten leren kennen voordat nieuwe ideeën kunnen worden 

meegenomen naar de eigen gemeente.

Externe communicatie

De notitie en goede interne informatievoorziening kunnen ook van nut zijn in contacten met externe 

partijen, zoals andere gemeenten die actief zijn op eenzelfde of soortgelijk beleidsterrein. Via deze 

contacten blijft de gemeente op de hoogte van wat speelt in andere gemeenten en kennisnetwerken 

en doet de gemeente wellicht nieuwe ideeën op. Daarnaast zijn politici en ambtenaren door de actieve 

interne communicatie bekend met de rol van de gemeente in het netwerk. Dit kunnen zij onder 

andere gebruiken om extern te reageren op onderwerpen omtrent het netwerk of Europese activi-

teiten, maar ook voor gemeentelijke profilering in Europa.



20 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Samengevat

•  Kies voor een kennisnetwerk dat de gemeentelijke prioriteiten versterkt.

• 	Een	notitie	over	de	interne	keuzes	voor	deelname	aan	een	Europees	kennisnetwerk:	
-  Scherpt interne keuzes aan en draagt bij aan het creëren en op lange termijn behouden van 

draagvlak;
-  Is een instrument om te evalueren of het netwerk voldoet en of de inzet van de gemeente in 

het netwerk strookt met de vooraf gemaakte keuzes en gestelde doelen.

•  Een geschikt Europees kennisnetwerk kan worden gezocht via algemene informatie op websites, 
maar ook door andere gemeenten en regio’s te vragen naar hun ervaringen met het beoogde 
netwerk.

•  Door interne communicatie worden andere beleidsafdelingen en politici op de hoogte gehouden, 
waardoor:
-  De ambtenaar betrokken bij het kennisnetwerk andere afdelingen gemakkelijker om input 

kan vragen bij beleidsinhoudelijke vragen omtrent het netwerk en gemeentelijke vragen kun-
nen	worden	uitgezet	in	het	netwerk;

-  Ambtenaren en politici extern kunnen reageren op onderwerpen aangaande het netwerk en 
het kunnen inzetten voor gemeentelijke profilering.
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3 Voorbeelden van Europese 
kennisnetwerken 

3.1  Type Europese kennisnetwerken
In dit hoofdstuk komt een aantal voorbeelden van kennisnetwerken aan bod. Bij de keuze voor een 

Europees kennisnetwerk moet goed worden gelet op de specifieke kenmerken van een netwerk, 

waaronder:	het	beleidsterrein	en	type	organisaties	waarop	het	netwerk	is	gericht	en	de	grootte	van	

het netwerk. (Zie hoofdstuk 2 voor meer kenmerken) De grootte kan zowel gaan om het aantal 

deelnemende organisaties als om het aantal deelnemende landen. 

De omvang kan ook betrekking hebben op het aantal beleidsterreinen dat een kennisnetwerk omvat. 

Sommige	netwerken	behandelen	een	breed	scala	aan	beleidsterreinen,	terwijl	anderen	één	specifiek	

beleidsterrein als uitgangspunt hebben. Dit laatste is een belangrijk onderscheid dat hieronder nader 

wordt toegelicht. 

Brede kennisnetwerken

Eurotowns en Eurocities zijn voorbeelden van Europese kennisnetwerken die een breed scala aan 

beleidsterreinen omvatten. Zij richten zich vaak meer op een overeenkomstig type organisatie (bijvoor-

beeld	grote	of	juist	middelgrote	gemeenten),	dan	op	één	speciaal	beleidsterrein.	Brede	netwerken	

hebben	als	voordeel	dat	een	gemeente	lid	kan	worden	van	één	netwerk	en	meerdere	beleidster-

reinen en prioriteiten van de gemeente kan bedienen. De gemeente kan bijvoorbeeld binnen het 

netwerk gemakkelijk lid worden van een werkgroep op een ander beleidsterrein. De organisatie en 

administratie	van	één	netwerk	kan	een	minder	grote	drempel	vormen	dan	deelname	aan	meerdere	

kennisnetwerken.
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Specifieke kennisnetwerken

In	tegenstelling	tot	brede	netwerken	hebben	specifieke	kennisnetwerken	één	beleidsterrein	als	

uitgangspunt. De leden van een specifiek netwerk hebben een duidelijke inhoudelijke overeenkomst, 

zoals de naam vaak al aangeeft. Het netwerk European Walled Towns is bijvoorbeeld gericht op de 

duurzame ontwikkeling van steden met stadsmuren. De overeenkomst heeft als belangrijk voordeel 

dat inhoudelijke discussies gestart worden vanuit een soortgelijk kader, waardoor de leden elkaar 

eerder begrijpen. Vanuit dit kader kan een specifiek netwerk ingaan op andere beleidsterreinen die 

aansluiten bij het prioritaire dossier van het netwerk. Het netwerk European Walled Towns houdt zich 

bijvoorbeeld onder meer bezig met de thema’s economie en toerisme.

3.2  Voorbeelden van Europese kennisnetwerken
Ter illustratie treft u hierna enkele voorbeelden aan van netwerken waar Nederlandse gemeenten in 

participeren.

Uit de praktijk

‘s-Hertogenbosch: lid van European Walled Towns (EWT) 

• �EWT is een netwerk dat de duurzame ontwikkeling en het behoud van dorpen en steden met 

stadsmuren nastreeft. 

• �Doelen	EWT:	

-   Kennisuitwisseling tussen steden met stadsmuren op onder andere de thema’s economie en 

toerisme;

-   Gezamenlijk	projecten	opstarten	en	Europese	subsidie	aanvragen;

-   Gezamenlijke	belangenbehartiging	in	Europese	fora;

-   Aanmoedigen van vriendschappen tussen inwoners van de steden met stadsmuren.

• �Activiteiten:	

 Eens per jaar een congres  voor alle leden en twee keer per jaar een bijeenkomst van het be-

stuur. Het bestuur bestaat onder andere uit een president, vice-president, penningmeester en 

twee afgevaardigden van deelnemende steden per lidstaat.

• �Leden	in	onder	andere:	 

Groot-Brittannië,	Italië,	Oostenrijk,	Kroatië,	Slovenië,	Hongarije,	Estland,	Spanje,	Portugal,	

Malta,Turkije en Rusland. 

Nederlandse	leden	zijn	onder	andere:	Maastricht,	Naarden	en	Hellevoetsluis.

• �Ontstaan:	

Een hotelhouder in Wales in Groot-Brittannië zocht in 1989 contact met andere historische 

steden over het behoud en de restauratie van cultureel erfgoed, zoals stadmuren.  

• ‘s-Hertogenbosch is in 2001 lid geworden om de gemeentelijke ambities na te streven, name-

lijk:	het	culturele	erfgoed	inzetten	voor	duurzame	stadsontwikkeling.	Via	het	netwerk	doet	de	

gemeente nieuwe ideeën op en participeert het in projecten waarbij Europese subsidie beschik-

baar is voor onder andere restauraties aan stadsmuren.
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Uit de praktijk

Nieuwegein: lid van European New Towns & Pilot Cities Platform (ENTP)

• �ENTP is een netwerk voor nieuwe en snel groeiende steden in Europa.   

• �Doelen	ENTP:

-   Kennisuitwisseling tussen de leden op de thema’s duurzame ontwikkeling, sociale cohesie 

en	stedelijke	vernieuwing;

-   Uitvoeren van gezamenlijke projecten, al dan niet met Europese subsidie en ENTP als 

projectpartner;

-   De leden vertegenwoordigen op Europees niveau en hun rol in de eigen regio en op trans-

nationaal niveau versterken.

• �Activiteiten:	

Eens per jaar een bijeenkomst voor alle leden. Het ENTP heeft een secretariaat dat is gevestigd 

in Brussel.

• �Leden	in	onder	andere:	 

Zweden, Slowakijke, Groot-Brittanië, Spanje, België.  

Nederlandse	leden	zijn	onder	andere:	Zoetermeer,	Almere,	Emmen	en	Purmerend.

• �Ontstaan:	

 Nadat enkele Europese steden, waaronder Nieuwegein, een Europees INTERREG-project had-

den afgerond is in 2001 het ENTP opgericht om zo kennis te kunnen blijven delen met nieuwe 

steden in Europa.

• �Nieuwegein	was	één	van	de	initiatiefnemers	voor	een	Dutch-ENTP:	een	netwerk	bestaande	uit	

Nederlandse leden van het ENTP. De gedeelde Nederlandse context van uitdagingen, regel-

geving en onderwerpen bevorderen een efficiënt overleg. In dit overleg zijn naast de Europa-

coördinatoren	ook	veelal	ambtenaren	op	inhoudelijke	thema’s,	zoals	stedelijke	ontwikkeling,	

betrokken. Voor de jaarlijkse bijeenkomst van het ENTP in 2011 heeft het Dutch-ENTP haar 

activiteiten en doelen gepresenteerd.
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Uit de praktijk

Eindhoven:	lid	van	European	Regions	Research	and	Innovation	Network	(ERRIN)

• �ERRIN is opgericht met als doel de capaciteit van Europese regio’s op het gebied van onderzoek 

en innovatie te versterken. 

• �Doelen	ERRIN:	

-  Kennisuitwisseling;

-   Projectsamenwerking tussen de leden, al dan niet met Europese subsidie en met ERRIN als 

projectpartner;

-  Versterken	van	de	onderzoeks-	en	ontwikkelingscapaciteit	van	de	regio’s;

-  Beïnvloeden van Europees beleid voor de Europese regio’s.

• �Activiteiten:

ERRIN heeft negen verschillende werkgroepen ingesteld voor verschillende thema’s, waaronder 

ICT, gezondheid, nanotechnologie en transport. Daarnaast is er jaarlijks een algemene bijeen-

komst voor alle leden. ERRIN heeft een secretariaat dat is gevestigd in Brussel.

• �Leden	in	onder	andere:	

Oostenrijk,	België,	Slovenië,	Finland,	Polen	en	Cyprus.	 

Nederlandse	leden	zijn	onder	andere:	Stadsregio	Arnhem-Nijmegen,	Fontys	universiteit,	Regio	

Twente en Regio Randstad.

• �Ontstaan:	

Eindhoven werkt sinds 1992, toen het slecht ging met bedrijven als Philips en DAF, aan een nieu-

we technologisch georiënteerde kenniseconomie, gebaseerd op een triple helix samen werking 

tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Enerzijds is er in deze beginjaren grote steun 

ontvangen uit de Europese structuurfondsen, anderzijds wordt er sinds enige jaren in toene-

mende mate ingezet op de Europese Research & Development- en Innovatiefondsen, zoals de 

Europese Kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie.

Binnen het zesde Kaderprogramma is het ERRIN netwerk eerst als project van start gegaan met 

als doel kennis over de technologische kenniseconomie te vergroten. Het project is in 2005 door-

gezet onder vorm van het in Brussel gevestigde kennisnetwerk ERRIN.

Samengevat

•  Gemeenten kunnen bij het kiezen van een Europese kennisnetwerk rekening houden met het 
beleidsterrein en type organisaties waarop het netwerk is gericht, de grootte van het netwerk in 
aantal deelnemende organisaties of landen en het aantal beleidsterreinen dat het omvat.
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4 Alternatieven voor 
deelname aan een Europees 
kennisnetwerk

4.1  Alternatieven
Het is niet verstandig deel te nemen aan een Europees kennisnetwerk als het niet bijdraagt aan de 

realisatie van gemeentelijke prioriteiten of geen bestuurlijk en ambtelijk draagvlak heeft. Daarnaast 

brengt deelname aan een kennisnetwerk administratieve lasten met zich mee en is de gemeente 

gebonden aan het thema van het netwerk en de organisaties die daaraan deelnemen. Als de voorkeur 

niet uitgaat naar een kennisnetwerk dan kan op andere manieren worden gezocht naar kennis.

Informatie

Als de gemeente enkel informatie wil bemachtigen over hoe overheden in andere Europese lidstaten 

omgaan met bepaald beleid dan kan dat verkregen worden via de eigen contacten, maar ook door 

kennisnetwerken hiernaar te vragen. Voor een specifiek thema, zoals ‘Stedelijke ontwikkeling’, kan 

bijvoorbeeld de website van het European Urban Knowledge Network worden bezocht. Algemene 

informatie over Europese beleidsontwikkelingen en subsidies zijn onder meer te vinden op de websites 

van de VNG en Kenniscentrum Europa decentraal.

Partnerschappen met andere gemeenten

Daarnaast kan gekozen worden voor contacten met gemeenten en regio’s met een vergelijkbaar 

inwonertal en vergelijkbare doelstellingen. Een open houding kan resulteren in diverse partner-

schappen die ieder een andere gemeentelijke prioriteit nastreven. Dit is een andere benadering 

dan	de	rigide	stedenband	met	één	gemeente.	Eén	stedenband	kan	op	den	duur	niet	voldoende	te	

bieden hebben voor de verschillende gemeentelijke prioriteiten. Partnerschappen zijn een flexibele 

manier van kennisuitwisseling, zowel in te kiezen gesprekspartners als in het beleidsterrein dat wordt 
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besproken. Deze flexibiliteit kan erg gunstig zijn als de gemeentelijke prioriteiten veranderen door een 

wisseling van het bestuur, economische ontwikkelingen of decentralisatie van overheidstaken.

Projecten

Naast of in plaats van deelname aan een Europees kennisnetwerk is het mogelijk een kennisde-

lingsproject te starten. Dit staat los van permanente kennisnetwerken, maar heeft ook kennisdeling 

als uitgangspunt. In tegenstelling tot een netwerk staat deelname aan een project niet open voor 

iedereen en zijn projecten meer gefocust op het behalen van een concreet resultaat.

4.2  Subsidie voor een project 
Kennisdelingsprojecten kunnen in aanmerking komen voor Europese cofinanciering. 

De Europese Commissie stelt Europese gelden ter beschikking voor projecten die een bijdrage leveren 

aan de realisatie van de doelstellingen uit de meerjarenstrategie van de Europese Unie. De huidige 

meerjarenstrategie,	Europa	2020,	is	gericht	op	drie	hoofdthema’s:	slimme,	duurzame	en	inclusieve	

groei. Dat betekent onder andere meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale 

cohesie. Kennisdeling speelt hierin vaak een belangrijke rol. Daarnaast is het een manier voor de 

Europese Commissie om informatie te verkrijgen over hoe in de praktijk wordt omgaan met Europees 

beleid. De Europese Commissie is daarbij vaak gericht op vraagstukken die over de landsgrenzen heen 

en op Europees niveau spelen. Daarom is voor een Europees gesubsidieerd project samenwerking met 

Europese partners veelal een vereiste. 

Als een gemeente een idee heeft voor een project kan worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

voor Europese cofinanciering. Bij het zoeken naar een passende Europese subsidie is het van belang te 

bepalen	of	de	doelen	van	de	beoogde	subsidie	aansluiten	bij	het	project;	dus	ga	vanuit	de	inhoud	van	

het project op zoek naar financiering. Naast Europese cofinanciering zijn financiële middelen van de 

partners in het project een belangrijk punt van aandacht. Dit kan zowel gaan om overheden als private 

partijen.

Voor het doel van deze publicatie komen twee aansprekende subsidies aan bod die specifiek gericht 

zijn op kennisdeling. Het gaat hier om INTERREG C en URBACT.  

Hoewel kennisdeling onderdeel kan zijn van nagenoeg elk project, is dat niet altijd het primaire 

doel van een Europese subsidie. Ter illustratie komt daarom ook INTERREG B aan bod,  deze subsidie 

stimuleert ook samenwerking tussen Europese partners, maar is meer gericht op investeringen en 

concrete resultaten. Dit geeft het  verschil aan met eerder genoemde subsidies voor kennisuitwisse-

ling. Voordat wordt ingegaan op de subsidies gaat de volgende paragraaf in op de partners voor een 

project.

4.3  Partners voor een project
Een gemeente kan voor aanvang van een project bepalen of het partner wil zijn of lead partner. De 

lead partner is de penvoerder van het project. Een projectidee hoeft niet te zijn gestart bij de lead 

partner. Een andere partij kan een projectidee hebben en partners zoeken, maar vervolgens zelf geen 

lead partner worden, bijvoorbeeld omdat een andere partij meer ervaring heeft met projecten.

Nadat een organisatie heeft bepaald wat het doel is van een project kunnen partners worden gezocht. 

Voor het verkrijgen van Europese subsidies zijn veelal verschillende type partners gewenst, waaronder 

bijvoorbeeld gemeenten en kennisinstellingen. Doel is zoveel mogelijk alle stakeholders te betrekken. 

Als de andere gemeenten die deelnemen aan het project van vergelijkbare grootte zijn en vergelijk-

bare doelstellingen hebben dan draagt dit veelal bij aan het behalen van een succesvol resultaat. 

Europese kennisnetwerken zijn een interessante bron van partners voor samenwerkingsprojecten. De 

deelnemers van een netwerk hebben te maken met soortgelijke uitdagingen, kennen deze van elkaar 

en de onderlinge relatie kan zorgen voor een vertrouwensband. Deze factoren dragen bij aan een 

succesvol project. Daarnaast is het van belang dat alle partners over voldoende capaciteit beschikken 

om actief bij te dragen aan het gezamenlijke project.
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Een	gemeente	kan	ook	aan	nationale	contactpunten	en	Europese	coördinatiepunten	van	het	beoogde	

subsidieprogramma vragen om ondersteuning bij het zoeken naar geschikte partners. Zij hebben 

vaak een overzicht van potentiële partners en kunnen efficiënter zoeken. Het eigen netwerk van een 

gemeente sluit vaak net niet aan op het onderwerp van het project en een geschikte partner is dan 

lastiger	te	vinden.	Ook	diverse	(Europese)	websites	van	Europese	subsidieprogramma’s	bieden	een	

overzicht van gemeenten en regio’s die op zoek zijn naar partners voor gesubsidieerde projecten. 

Daarnaast worden vanuit de programmasecretariaten regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over 

(een bepaalde actie binnen) een subsidie of zelfs bijeenkomsten gericht op het vinden van partners.

4.4  INTERREG en URBACT
INTERREG en URBACT zijn twee voorbeelden van Europese subsidieprogramma’s ter bevordering van 

kennisuitwisseling tussen de gemeenten en regio’s van de Europese Unie. Deze programma’s worden 

gefinancierd	uit	het	Europees	Fonds	voor	Regionale	Ontwikkeling	(EFRO),	ter	ondersteuning	van	het	

Europees regionaal beleid. 

Deze	budgetperiode,	2007-2013,	is	INTERREG	bezig	aan	de	vierde	periode	en	heeft	het	de	naam:	

INTERREG	IV.	URBACT	is	bezig	aan	de	tweede	periode;	URBACT	II.	Voor	beide	subsidies	is	er	een	

nationaal contactpunt voor ondersteuning en vragen. Hieronder volgt een korte toelichting op beide 

programma’s. Een aantal belangrijke kenmerken van INTERREG en URBACT zijn weergegeven in tabel 1 

later in dit hoofdstuk. 

INTERREG

INTERREG	heeft	als	doel:	Europese	territoriale	samenwerking	over	de	landsgrenzen	met	als	doel	het	

versterken van de economische concurrentiekracht en territoriale samenhang van de Europese regio’s. 

INTERREG	kent	drie	varianten:

•	 	INTERREG	IV	A:	grensoverschrijdende	samenwerking	langs	nationale	grenzen	rond	thema’s	die	in	

de betreffende grensregio spelen, zoals economische samenwerking, ruimtelijke ordening, milieu 

en veiligheid. 

•	 	INTERREG	IV	B:	transnationale	samenwerking	met	landen	in	het	gebied	Noordwest	Europa	of	de	

regio Noordzee op de thema’s als ‘Milieu’, ‘Innovatie’, ‘Toegankelijkheid van regio’s’ en ‘Duurzame 

stedelijke	ontwikkeling’;

	•	 	INTERREG	IV	C:	interregionale	samenwerking	door	kennisuitwisseling	en	het	delen	van	ervaringen	

tussen	Europese	regio’s	op	tenminste	één	van	de	volgende	thema’s:	‘Innovatie	en	kenniseconomie’	

of ‘Milieu en risicopreventie’.

INTERREG IV C sluit het meest aan op projecten met kennisdeling als belangrijkste doel. INTERREG 

IV B kan ook gebruikt worden voor kennisdeling, maar is meer gericht op concrete investeringen en 

resultaten.

URBACT

URBACT is een subsidieprogramma ter bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling. URBACT 

ondersteunt steden bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen door een integrale aanpak 

van duurzaamheid, sociaal en economisch beleid. Het biedt steden de gelegenheid binnen een project 

gedurende twee tot drie jaar kennis te delen en te leren van elkaars ervaringen rond een specifiek 

thema.	Een	URBACT-project	moet	zijn	gericht	op	het	thema	‘Steden:	motoren	van	groei	en	banen’	of	

het thema ‘Attractieve en samenhangende steden’.
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4.5  Subsidie uit het INTERREG of URBACT programma aanvragen

Programmaperiode 2007-2013 

In de huidige programmaperiode zijn de oproepen voor het indienen van projectvoorstellen voor 

INTERREG IV B en C en URBACT gesloten. Deze periode is er geen subsidie meer beschikbaar.

Programmaperiode 2014-2020

De komende budgetperiode, 2014-2020, komen naar verwachting weer vergelijkbare subsidies 

beschikbaar voor de INTERREG en URBACT subsidieprogramma’s. In 2013 komt hier meer duidelijkheid 

over. Het is raadzaam dit in de gaten te houden en u tijdig te informeren, zodat eventueel 

voorbereidingen getroffen kunnen worden voor het indienen van een projectvoorstel.

Tabel 1: Kenmerken van INTERREG en URBACT

Europese 
subsidies 
2007-2013

Werkwijze Partners Herkomst 
partners

Looptijd 
projecten

Subsidie-
percentage

Aanvraag  
indienen tijdens 
een oproep tot 
het indienen 
van project-
voorstellen

Nationaal 
contactpunt

INTERREG
IV B en C

Kennisdeling 
in	een	project;	
autonome 
projecten
 
INTERREG	IV	B:	
investeringen 
en concrete 
resultaten

INTERREG	IV	C:	
kennisuitwisse-
ling op interna-
tionaal niveau, 
minder nadruk 
op lokale uitda-
gingen

Primair regionale 
en lokale over-
heid,	maar	ook:	
nationale over-
heden, univer-
siteiten, onder-
zoeksinstellingen, 
ngo’s en private 
ondernemingen

INTERREG	IVB:	
partners uit 
Noordwest 
Europa 
of regio 
Noordzee

INTERREG	IVC:		
tenminste	één	
partner uit 
alle EU- wind-
streken en 
één	‘nieuwe’	
lidstaat

Gemid-
deld drie 
jaar

INTERREG	IV	B:
maximaal 50%

INTERREG	IV	C:
maximaal 75 %

INTERREG	IV	B:
gemiddeld twee 
keer per jaar

INTERREG	IV	C:
één	keer	per	
jaar

Agentschap 
NL

URBACT II Kennisdeling 
met andere 
projecten 

Subsidie voor 
kennisuitwis-
seling en het 
ontwikkelen 
van een lokaal 
actieplan

Primair ste-
den,	maar	ook:	
regionale en 
lokale overheden, 
universiteiten, 
onderzoeks-
instellingen en 
andere publieke 
autoriteiten 

Partners uit 
tenminste drie 
verschillende 
lidstaten

Twee à 
drie jaar

Maximaal 70 % Om	de	drie	jaar	 Nationaal 
Disseminatie-
punt bij 
Platform31 
(Nicis)
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4.6  Uit de praktijk: kennisdeling in Europees gesubsidieerde projecten

Uit de praktijk

Kennisdeling	in	een	Europees	gesubsidieerd	project:	INTERREG	IV	C

Nieuwegein

Rol:	lead	partner

Project:	Labour	Plus

Totaal	gesubsidieerd	bedrag:	€	1.307.694	INTERREG	IV	C	

Totale	projectbudget:	€	1.695.884

Projectperiode:	1	januari	2012	–	31	december	2014

Doel van het project:

‘Het doel van het project is om met partners uit verschillende Europese landen kennis te delen over 

het vergroten van de participatie van Roma (en andere minderheidsgroepen) in onderwijs en werk. 

Dit gebeurt door het identificeren en uitwisselen van good practices, het organiseren van seminars 

waar ervaringen worden uitgewisseld, het verbeteren van regionaal beleid per partner en daarmee 

de versterking van kennis in Europa.’

Meerwaarde van het project voor Nieuwegein: 

• Je	eigen	beleid	onder	Europese	aandacht	brengen;

• �Leren	van	andere	partners,	goede	voorbeelden	overnemen;

• �Versterking	van	je	eigen	lokale	en	regionale	beleid;

• �Actief	zijn	in	een	Europees	subsidieproject;

• �Ervaring opdoen als lead partner van een Europees subsidieproject.

Uit de praktijk

Kennisdeling in een Europees gesubsidieerd project: URBACT II

Gemeente Utrecht

Rol:	lead	partner

Project:	CityLogo	

Subsidie	en	gesubsidieerd	bedrag:	URBACT	II		1ste	fase	€	73.000,	2de	fase	€	498.000

Totale	projectbudget:	1ste	fase	€	100.000,	2de	fase	€	700.000

Projectperiode:	2012	–	2015

vervolg z.o.z
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Doel van het project:

De	steden	die	deelnemen	aan	CITYLOGO	zijn	allen	actief	op	het	herdefiniëren	van	citybranding	

en	–marketing	in	het	hedendaags	stedelijk	bestuur.	De	steden	richten	zich	daarbij	op	een	betere	po-

sitionering in het economisch landschap dat na de economische crisis ontstaat. In toenemende mate 

vindt die positionering plaats op Europees en zelfs mondiaal niveau. De rol en betekenis van city-

branding en communicatie in de strategisch beleidsontwikkeling is daarbij van toenemend belang. 

CITYLOGO	zal	resulteren	in	een	op	de	praktijk	gebaseerde	rapportage	met	verbeterpunten	en	best 

practices van de partners in het project. Daarnaast worden in dit project op lokaal niveau samenwer-

kingsverbanden gevormd voor gezamenlijke uitvoering van een marketingstrategie.

Meerwaarde	van	het	project	voor	gemeente	Utrecht:

•� �Voeden	van	het	gemeentelijke	beleid	met	ervaringen	van	anderen;

•� �Sluit	qua	timing	uitstekend	aan	bij	de	herdefiniëring	van	het	marketingbeleid	van	de	stad;

•� �Profilering	van	de	stad	op	Europees	niveau;

•� �Lokaal een impuls geven aan de samenwerking met diverse belanghebbende organisaties.

Uit de praktijk

Kennisdeling in een Europees gesubsidieerd project: INTERREG IV B

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

Rol: lead partner

Project:	C2C	BIZZ	

Totaal	gesubsidieerd	bedrag: INTERREG	IV	B	Noordwest	Europa	€	4.498.949	

Totale	projectbudget:	€	8.997.898

Projectperiode:	2011	-	2014

Doel van het project:

‘Toepassen van de Cradle to Cradle principes op bedrijventerreinen, om zo toekomstbestendige bedrij-

venterreinen te creëren met een positief effect op maatschappij, natuur en economie. Een voorbeeld 

is dat de reststromen van het ene bedrijf weer de grondstof vormen voor een ander bedrijf, waardoor 

kosten worden bespaard en het milieu wordt verbeterd.’

Meerwaarde van het project voor Samenwerkingsverband Regio Eindhoven: 

•� �Kennisuitwisseling	en	het	opbouwen	van	structurele	internationale	contacten;

•� �Extra	financiering;	

•� �Kennis en ervaring opdoen met uitvoeren van Europese regelgeving en een geslaagd project kan 

als	input	dienen	voor	nieuwe	Europese	regelgeving;

•� �Stimuleren	van	innovatie;

•� �Profileren in Europa.
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Uit de praktijk

Het tot stand komen van een subsidieaanvraag

Ervaringen van de subsidiecoördinator van Nieuwegein

‘Het kennisnetwerk European New Towns & Pilot Cities Platform (ENTP) waar wij lid van zijn had 

al eerder een aanvraag gedaan voor INTERREG IV C met andere partners. Deze aanvraag was niet 

goedgekeurd, maar het ENTP had wel een uitgebreide evaluatie ontvangen. Het secretariaat van 

het ENTP vroeg of wij interesse hadden om mee te doen met de aanvraag en of we dan ook lead 

partner wilden worden. Een collega met inhoudelijke kennis over het onderwerp en ik, in mijn rol als 

subsidiecoördinator	van	de	gemeente,	hebben	het	programma	gelezen	en	genoemd	dat	we	wel	lead	

partner wilden worden op voorwaarde dat de aanvraag aansloot op ons eigen beleid. Samen met het 

ENTP	hebben	we	het	partnerschap	compleet	gemaakt	en	de	aanvraag	verzorgd	voor	1	april	2011.	Op	

19 december 2011 kregen we te horen dat de aanvraag was goedgekeurd als we nog een paar kleine 

wijzigingen aanbrachten. We hebben op 15 maart 2012 onze eerste bijeenkomst met onze partners 

gehad en half april is het eerste seminar georganiseerd en daarmee het project gelanceerd.’

Uit de praktijk

Kennisdelingsproject wordt omgezet naar een permanent netwerk

Delft: Urban Network for Innovation in Ceramics (UNIC)

Delft was partner in een door URBACT gesubsidieerd project voor het oprichten van een netwerk 

omtrent keramiek. Na afloop van het project is besloten het netwerk in stand te houden via de 

oprichting van een vereniging en gezamenlijk nieuwe doelen na te streven.

Project:	netwerk opzetten

URBACT II project in de periode december 2008 - juni 2011.

Doel	project:	oprichten	van	een	samenwerkingsverband	van	gemeenten	en	regio’s	die	keramiek	

produceren of waar keramiek een belangrijk onderdeel is van de economie, cultuur en identiteit 

van de stad. Kennisdeling over het versterken van de sector, innovatie, beleidsontwikkelingen en 

cultuurbehoud staat centraal.

Rol	Delft:	partner	in	het	project	met	als	doel	Delft	sterker	op	de	kaart	zetten	en	zo	toerisme	en	de	

lokale economie te stimuleren en het imago van Delftsblauw nieuw elan geven.

Netwerk behouden

Na afloop van het gesubsidieerde project deed de lead partner het voorstel om het netwerk voort te 

zetten als permanent netwerk. Eind 2011 is besloten het netwerk te behouden en om te vormen tot 

de UNIC association.

Het belangrijkste doel van de vereniging is het handhaven van een stevig Europees netwerk van 

keramieksteden. Dit netwerk wordt voornamelijk ingezet om gezamenlijke projecten op te zetten. 

De vereniging is beter in staat een goede relatie te onderhouden met de Europese autoriteiten 

dan de individuele leden. De Europese samenwerking verkent de mogelijkheid om keramieksteden 

wereldwijd met elkaar te verbinden en slaagt er inmiddels in om met keramieksteden in Azië samen 

te werken. Daarnaast hebben diverse UNIC-steden plaatselijk nieuwe keramiekroutes uitgezet langs 

producenten, musea, galerieën en andere keramiekbezienswaardigheden. In Delft voert de keramie-

kroute bijvoorbeeld langs porseleinen lantarenpalen en bankjes. De leden zijn nog in overleg of ze 

een website willen bouwen en het netwerk staat al open voor nieuwe leden.



32 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Samengevat

• 	Mogelijke	alternatieven	voor	deelname	aan	een	Europees	kennisnetwerk	zijn	onder	andere:
- 	Participeren	in	een	project	gericht	op	kennisuitwisseling;
- 	Op	een	flexibele	wijze	partnerschappen	onderhouden	met	gemeenten	met	een	vergelijkbaar	

inwonertal en vergelijkbare doelstellingen. 

•  Projecten zijn veelal meer gefocust op het behalen van een concreet resultaat dan kennisnetwerken.

•  Mededeelnemers aan een kennisnetwerk zijn veelal vertrouwde partners voor een project.

•  Het is van belang vanuit de inhoud van een projectidee op zoek te gaan naar passende financiering.

•  De subsidies INTERREG IV C en URBACT II zijn gericht op kennisuitwisseling.

•  Subsidies voor INTERREG en URBACT zijn naar verwachting weer beschikbaar in de komende 
budgetperiode:	2014-2020.	

Meer informatie over Europese subsidies

•	 	Meer	informatie	over	Europese	subsidies	voor	gemeenten	voor	de	periode	2007-2013	kan	gevonden	

worden	in:	de	Europese Subsidiewijzer	(2011)	van	de	VNG.	Ook	voor	de	komende	financieringspe-

riode 2014-2020 zal een soortgelijk overzicht worden gepubliceerd. De VNG publicatie Aan de slag 

met Europese subsidies (2008) biedt een praktische handreiking en de publicaties Gemeenten en 

Europese cofinanciering (2011) en Europese projecten in gemeenten (2012) geven voorbeeld van 

gesubsidieerde projecten.

•	 	Op	de	volgende	websites	is	informatie	te	vinden	over:

	 -	 	INTERREG:	

	 	 INTERREG	IV	B	Regio	Noordzee:	www.northsearegion.eu

	 	 INTERREG	IV	B	Noordwest	Europa:	www.nweurope.eu	

	 	 INTERREG	IV	C:	www.interreg4c.eu	

	 	 	Nationaal	contactpunt:	www.agentschapnl.nl

	 -	 	URBACT:	

   www.urbact.eu 

	 	 	Nationaal	contactpunt:

  www.nicis.nl

www.northsearegion.eu
http://www.nweurope.eu
http://www.interreg4c.eu
http://www.agentschapnl.nl
http://www.urbact.eu
http://www.nicis.nl/Wat_doen_wij/Internationaal/Nederlands/URBACT
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Tot slot

Voor meer informatie kunt u het Kompas Europese kennisnetwerken van de VNG raadplegen. Het 

Kompas geeft een overzicht van interessante kennisnetwerken voor gemeenten en de belangrijkste 

beleidsterreinen	voor	deze	netwerken.	Het	Kompas	vindt	u	via	de	volgende	link:	www.vng.nl. In bijlage 

3 van deze publicatie vindt u het overzicht van relevante netwerken, zoals dat ook is weergegeven in 

het Kompas op de website van de VNG. 

Als u in contact wilt komen met  andere gemeenteambtenaren die actief zijn op het gebied van  

Europa, dan kunt u lid worden van het Europa ambtenarennetwerk van de VNG. Vanuit de VNG 

directie Europa worden jaarlijks bijeenkomsten voor dit netwerk georganiseerd. Daarnaast is een 

online forum gelanceerd waar de leden met elkaar en de VNG in contact kunnen komen en informatie 

kunnen	delen.	Kijk	voor	meer	informatie	op:	www.europanetwerk.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Directie Europa van de VNG. 

Respondenten

De namen van de respondenten kunnen nagevraagd worden bij de auteur.

•	 	Amsterdam

•	 	Delft

•	 	Den	Bosch

•	 	Dordrecht	

•	 	Eindhoven

•	 	Haaren

•	 	Nieuwegein

•	 	Utrecht

•	 	Agentschap	NL

•	 	European	Urban	Knowledge	Network

•	 	Samenwerkingsverband	Regio	Eindhoven

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-kennisnetwerken/vng-kompas-europese-kennisnetwerken
http://www.europanetwerk.nl
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Bijlage 1: Hoofdthema’s van enkele 
Europese kennisnetwerken

In onderstaand schema zijn een aantal hoofdthema’s benoemd die relevant zijn voor de in deze 

publicatie genoemde netwerken. 

 Hoofdthema’s 

Europese  
kennisnetwerken

Milieu Econo-
mie 

Stede-
lijke 

ontwik-
keling

Sociaal Cultuur Toerisme Vervoer Onder-
wijs en 
jeugd

European Walled 
Towns (EWT)

X X X X X X X

European New 
Towns & Pilot Cities 
Platform (ENTP)

X X X X X

European Regions 
Research & Innova-
tion Network (ERRIN)

X X X X X

Urban Network for 
Innovation in  
Ceramics (UNIC) 

X X X X

Eurotowns X X X X X X
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Bijlage 2: Ledenprofiel van enkele 
Europese kennisnetwerken

De eerste vier van onderstaande netwerken zijn in deze publicatie als voorbeeld gebruikt.

 Kenmerken

Europese  
kennisnetwerken

Aantal
deelnemen-
de landen 
(ook niet-
lidstaten)

Aantal 
deelne-
mende 
organisa-
ties

Type  
deelnemende 
organisaties

Land(en) met 
trekkende rol

Welke Nederlandse 
organisaties lid

Website

European Walled 
Towns (EWT)

23 landen 102 orga-
nisaties en 
circa 40 
individuele 
leden

Gemeenten, 
erfgoed 
organisaties 
en individuele 
leden

Nederland Maastricht, 
Hellevoetsluis, 
Woudrichem, 
Valkenburg aan de 
Geul, Naarden, Grave, 
Sluis, Heusden, Den 
Bosch

www.walledtowns.com 

European New 
Towns & Pilot Cities 
Platform (ENTP)

10 landen 27 Gemeenten Secretariaat 
o.a.:	Groot-
Brittanië, 
Spanje en 
Frankrijk

Almere, Apeldoorn, 
Capelle aan den IJssel, 
Ede, Emmen, Haarlem-
mermeer, Helmond, 
Nieuwegein, Pur-
merend, Spijkenisse, 
Zoetermeer

www.pilotcities.eu 

European Regions 
Research & 
Innovation Network 
(ERRIN)

22 landen > 90 O.a.:	overheden,	
universiteiten, 
kennis-
instellingen  
en bedrijven

Diversen voor 
de negen 
werkgroe-
pen,	o.a.:	
Denemarken, 
Schotland en 
Nederland.

Stadsregio Arnhem 
Nijmegen, Brainport 
Eindhoven, Fontus 
Universiteit,	M2i	–	
Materials innovation 
institute, Regio 
Twente, Provincie 
Utrecht, Regio 
Randstad

www.errin.eu 

Urban Network 
for Innovation in 
Ceramics (UNIC)

8 landen 9 Gemeenten en 
musea

Frankrijk Delft Nog niet ontwikkeld

(Website project 

UNIC:	http://urbact.

eu/en/projects/innova-

tion-creativity/unic/

homepage/ )

Eurotowns 8 landen 19 Gemeenten Bestuur:	
Italië, 
Nederland,
Duitsland, 
Spanje, 
Finland, 
Slowakije 

Schiedam  
en Helmond

www.eurotowns.org 

http://www.walledtowns.com
http://www.pilotcities.eu
http://www.errin.eu
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/unic/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/unic/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/unic/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/unic/homepage/
http://www.eurotowns.org
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Bijlage 3: VNG Kompas Europese 
kennisnetwerken

Het Kompas Europese kennisnetwerken van de VNG geeft een overzicht van relevante netwerken voor 

Nederlandse gemeenten. Hieronder treft u het Kompas aan gecategoriseerd naar de belangrijkste 

beleidsterreinen	voor	de	netwerken.	Het	Kompas	vindt	u	ook	via	de	volgende	link:	www.vng.nl.

Internationale samenwerking  36

Economie 37

Sociale zaken  39

Gezondheidszorg  40

Jeugd 41

Transport en mobiliteit  41

Milieu en duurzaamheid  43

Ruimtelijke	Ordening	 44

Cultuur  46

Toerisme 47

Recht en Veiligheid 49

Internationale samenwerking 

Union of Capitals of the European Union (UCUE)

UCUE is een netwerk van burgemeesters van Europese hoofdsteden ter bevordering van het onderlinge 

contact tussen Europese burgers en het gevoel van solidariteit. Naast een jaarlijkse bijeenkomst van 

burgemeesters vindt er ook geregeld een jongerenbijeenkomst in een van de hoofdsteden plaats. 

Alle 27 EU hoofdsteden zijn vertegenwoordigd in dit netwerk. 

www.uceu.org

The Association of Local Democracy Agencies (ALDA) 

ALDA is een non-gouvermentele organisatie voor de promotie van good governance en burgerpartici-

patie op lokaal niveau. De activiteiten van ALDA zijn gericht op het faciliteren van de samenwerking 

tussen lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld. Thema’s zijn onder andere decentrali-

satie, Europese integratie, burgerinitiatieven en duurzame economische ontwikkeling.

Leden zijn gemeenten, provincies en overheden, verenigingen van gemeenten, ngo’s, universiteiten, en 

individuele leden. Momenteel telt dit netwerk geen Nederlandse leden. 

www.alda-europe.eu

Charter of European Rural Communities (CERC)

CERC is een netwerk voor plattelandsgemeenten en gemeenschappen, waarbij met name de burger 

centraal staat. Het netwerk organiseert bezoeken aan plattelandsgemeenten in andere landen om 

Europese	integratie	te	bevorderen	onder	het	motto:	“People	meet	people”.	

Leden zijn lokale gemeenschappen uit bijna alle landen van Europa. 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-kennisnetwerken/vng-kompas-europese-kennisnetwerken
www.uceu.org
www.uceu.org
www.alda
www.alda
-europe.eu
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Nederlandse	leden:	het	dorp	Esch	(dit	valt	onder	de	gemeente	Haren)

www.europeancharter.eu

Association of European Border Regions (AEBR)  

AEBR werkt voor grensregio’s en samenwerkingsverbanden in grensstreken met als doel kennisuitwis-

seling over het aanpakken van problemen en benutten van kansen rondom landsgrenzen.

Leden zijn 85 Grensstreekverbanden, grensgemeenten en provincies en grensoverschrijdende 

verbanden	uit	Noord,	Zuid,	West	en	Oost	Europa.	

Nederlandse	leden:	Euregio	Rhein-Waal,	Provincie	Overijssel,	EUREGIO,	Ems	Dollart	Region	–	EDR,	

Euregio Scheldemond, Provincie Gelderland, euregio rhein-maas-nord, Euregio Maas-Rhein. 

www.aebr.eu

Cities Alliance 

Cities Alliance is een mondiaal netwerk gericht op het bestrijden van armoede in steden en de 

promotie van de rol van steden in duurzame ontwikkeling. Focus ligt daarbij op steden met sloppen-

wijken. Doel is steden te ondersteunen bij het opzetten van effectief lokaal bestuur, actief burgerschap  

en het stimuleren economische ontwikkeling. Dit gebeurt o.a. via (gesubsidieerde) programma’s en 

projecten en door bewustwordingscampagnes. 

Cities Alliance telt 22 leden. Het betreft bilaterale en multilaterale ontwikkelingsagentschappen, 

overheden,	NGO’s	en	de	voorzitters	van	netwerken	United	Cities	and	Local	Governments	(UCLC)	en	

Metropolis.

www.citiesalliance.org

Economie

Eurocities

Eurocities is een kennisnetwerk voor grote steden in Europa. Het richt zich in de basis op drie grote 

prioritaire	dossiers,	namelijk:	klimaat,	economie	en	sociale	inclusie.	Via	forums,	werkgroepen,	

projecten, evenementen, publicaties en onderzoeken faciliteert het netwerk kennisdeling tussen haar 

leden.	Ook	stelt	de	organisatie	zich	actief	op	in	de	lobby	voor	de	positie	en	belangen	van	haar	leden.				

Leden:	Meer	dan	200	grote	Europese	steden	vormen	het	Eurocities	network.	

Nederlandse	leden:	de	gemeenten	Amsterdam,	Rotterdam,	Den	Haag,	Utrecht,	Eindhoven	en	

Samenwerkingsverband Brabantstad 

www.eurocities.eu

www.europeancharter.eu
www.europeancharter.eu
www.aebr.eu
www.aebr.eu
http://www.citiesalliance.org
http://www.citiesalliance.org
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=75339&catg=75886
www.eurocities.eu
www.eurocities.eu
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Eurotowns 

Eurotowns is een netwerk voor Europese steden met een inwonertal tussen de 50.000 en 250.000. 

Eurotowns richt zich onder meer op stedelijke ontwikkeling, milieu, vervoer en sociaal beleid. 

Leden zijn 19 Europese steden

Nederlandse	leden	zijn:	gemeenten	Schiedam	en	Helmond.	

www.eurotowns.org

European Pilot Cities, New Towns Platform (ENTP) 

ENTP is een netwerk van nieuwe steden en stel groeiende steden. ENTP is onder andere actief op 

het gebied van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en sociale cohesie.

Leden	zijn	27	lokale	overheden	van	nieuwe	(pilot)	steden,	onderzoeksinstellingen	en	nationale/

internationale	netwerken,	NGO’s	en	bestuurlijke	organen.	

Nederlandse	leden:	de	gemeenten	Almere,	Apeldoorn,	Capelle	aan	de	IJssel	Ede,	Emmen,	

Haarlemmermeer, Helmond, Nieuwegein, Purmerend, Spijkenisse en Zoetermeer.

www.pilotcities.eu

International Association Cities and Ports 

AIVP is een netwerk voor alle belanghebbenden rond havens en stedelijke ontwikkeling. AIVP draagt 

bij aan grensoverschrijdende contacten en kennisuitwisseling op dit gebied.

Leden:	meer	dan	250	havenautoriteiten,	gemeenten	en	locale	autoriteiten,	private	ondernemingen,	

universiteiten en onderzoeksinstellingen en dergelijke zijn lid. 

Nederlandse	leden:	Rotterdams	Havenbedrijf,	STIG	Consult		

www.aivp.org

Group of European Municipalities with Nuclear Facilities (GMF)

GMF is een netwerk van Europese steden met nucleaire faciliteiten. De steden wisselen informatie 

uit over ervaringen in relatie tot territoriale afspraken, economische ontwikkeling en veiligheid. GMF 

betrekt de steden bij discussiefora en besluitvormingsprocessen binnen de Europese Unie. 

Leden van GMF zijn internationale organisaties, wet- en regelgeving autoriteiten, technische veilig-

heidsorganisaties, radioactief afvalmanagement organisaties en organisaties uit de nucleaire industrie. 

Nederlandse	leden:	Gemeente	Borssele		en	Energie	Onderzoekscentrum	Nederland	(ECN).

www.gmfeurope.org

European Urban Knowledge Network (EUKN) 

De doelstelling van het EUKN is het bevorderen van de kennisuitwisseling en expertise rond stedelijke 

vraagstukken in Europa, zoals mobiliteit, integratie en demografische verandering. Gemeenten kunnen 

niet lid worden van dit netwerk, maar het wel raadplegen als kennisinstituut. 

Leden:	17	Europese	lidstaten,	ook	EUROCITIES,	het	URBACT	Programma	en	de	Europese	Commissie.

www.eurotowns.org
www.eurotowns.org
www.pilotcities.eu
www.pilotcities.eu
www.aivp.org
www.aivp.org
http://www.gmfeurope.org
http://www.gmfeurope.org
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Het Nederlandse secretariaat is ondergebracht bij het NICIS Institute, het kennisinstituut voor 

Nederlandse steden. 

www.eukn.org

Sociale zaken 

Eurocities

Eurocities is een kennisnetwerk voor grote steden in Europa. Het richt zich in de basis op drie grote 

prioritaire	dossiers,	namelijk:	klimaat,	economie	en	sociale	inclusie.	Via	forums,	werkgroepen,	

projecten, evenementen, publicaties en onderzoeken faciliteert het netwerk kennisdeling tussen haar 

leden.	Ook	stelt	de	organisatie	zich	actief	op	in	de	lobby	voor	de	positie	en	belangen	van	haar	leden.							

Leden:	Meer	dan	200	grote	Europese	steden	vormen	het	Eurocities	network.	

Nederlandse	leden:	de	gemeenten	Amsterdam,	Rotterdam,	Den	Haag,	Utrecht,	Eindhoven	en	

Samenwerkingsverband Brabantstad 

www.eurocities.eu

European Local Inclusion & Social Action Network (ELISAN)

Lokale gemeenschappen zijn nauw betrokken bij het bewaken van de sociale cohesie Europa. ELISAN 

heeft als doel de bewustwording te vergroten rond de rol van lokale overheden en in het bijzonder 

van gekozen lokale volksvertegenwoordigers in het sociaal beleid en de sociale cohesie in Europa. 

ELISAN is een internationale non-gouvernementele organisatie.

Leden:ELISAN	staat	open	voor	stedennetwerken,	Europese	lokale	gemeenschappen	en	experts	op	het	

gebied van sociaal beleid.

www.elisan.eu

Eurotowns 

Eurotowns is een netwerk voor Europese steden met een inwonertal tussen de 50.000 en 250.000. 

Eurotowns richt zich onder meer op stedelijke ontwikkeling, milieu, vervoer en sociaal beleid. 

Leden zijn 19 Europese steden

Nederlandse	leden	zijn:	gemeenten	Schiedam	en	Helmond.	

www.eurotowns.org

European Pilot Cities, New Towns Platform (ENTP) 

ENTP is een netwerk van nieuwe steden en snel groeiende steden. ENTP is onder actief op het 

gebied van stedelijke en duurzame ontwikkeling en sociale cohesie.

Leden	zijn	27	lokale	overheden	van	nieuwe	(pilot)	steden,	onderzoeksinstellingen	en	nationale/

internationale	netwerken,	NGO’s	en	bestuurlijke	organen.	

Nederlandse	leden:	de	gemeenten	Almere,	Apeldoorn,	Capelle	aan	de	IJssel,	Ede,	Emmen,	

Haarlemmermeer, Helmond, Nieuwegein, Purmerend, Spijkenisse en Zoetermeer.

www.eukn.org
www.eukn.org
www.eurocities.eu
www.eurocities.eu
www.elisan.eu
www.elisan.eu
www.eurotowns.org
www.eurotowns.org
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City Mayors 

City	Mayors	is	een	stichting	ter	promotie	en	ondersteuning	van	lokaal	bestuur.	Op	dit	onderwerp	

fungeert de stichting als denktank en kennisbank die publiceert over diverse thema’s vanuit lokaal 

perspectief op mondiaal niveau.  

Leden:	het	City	Mayors	network	is	geen	ledenorganisatie.	Zij	werkt	samen	met	verschillende	

burgemeesters verspreid over heel de wereld. 

Nederlandse	contacten:	burgemeesters	van	grote	en	middelgrote	steden.	

www.citymayors.com

European Urban Knowledge Network (EUKN) 

De doelstelling van het EUKN is het bevorderen van de kennisuitwisseling en expertise rond stedelijke 

vraagstukken in Europa, zoals mobiliteit, integratie en demografische verandering. Gemeenten kunnen 

niet lid worden van dit netwerk, maar het wel raadplegen als kennisinstituut. 

Leden:	17	Europese	lidstaten,	EUROCITIES,	het	URBACT	Programma	en	de	Europese	Commissie.	

Het Nederlandse secretariaat is ondergebracht bij het NICIS Institute, het kennisinstituut voor 

Nederlandse steden. 

www.eukn.org

Gezondheidszorg 

European Regions Research & Innovation Network (ERRIN) 

ERRIN heeft als doel de capaciteit van Europese regio’s op het gebied van onderzoek en innovatie te 

versterken. Hiertoe faciliteert en ondersteunt het netwerk kennisuitwisseling, gezamenlijke acties en 

projectpartnerschappen. Mede met het doel om het succes binnen Europese subsidieprogramma’s te 

vergroten.    

Leden:	meer	dan	90	leden,	waaronder	overheden,	universiteiten,	kennisinstellingen	en	bedrijven.

Nederlandse	leden:	Stadsregio	Arnhem	Nijmegen,	Brainport	Eindhoven,	Fontus	Universiteit,	M2i	-	

Materials innovation institute, Regio Twente, Provincie Utrecht, Regio Randstad.

www.errinnetwork.eu

European Cities Against Drugs (ECAD) 

ECAD staat voor de promotie van een drugsvrij Europa. ECAD lidsteden werken aan het ontwikkelen 

van initiatieven tegen drugsmisbruik, ter ondersteuning van de Verenigde Naties conventies tegen de 

legalisering van drugs en ter promotie van antidrugsbeleid wereldwijd. 

Leden:	gemeenten	uit	heel	Europa.	

Nederlandse	leden:	Gemeente	Eijsden-Margraten

www.ecad.net

www.citymayors.com
www.citymayors.com
www.eukn.org
www.eukn.org
www.errinnetwork.eu
www.errinnetwork.eu
www.ecad.net
www.ecad.net
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City Mayors 

The	City	Mayors	is	een	stichting	ter	promotie	en	ondersteuning	van	lokaal	bestuur.	Op	dit	onderwerp	

fungeert de stichting als denktank en kennisbank die publiceert over diverse thema’s vanuit lokaal 

perspectief op mondiaal niveau.  

Leden:	het	city	Mayors	network	is	geen	ledenorganisatie.	Zij	werkt	samen	met	verschillende	

burgemeesters verspreid over de hele wereld. 

Nederlandse	contacten:	burgemeesters	van	grote	en	middelgrote	steden.	

www.citymayors.com

Jeugd

Child Friendly Cities 

Child Friendly Cities is een internationaal platform van gemeentebestuurders, gemeenteambtenaren 

en andere geïnteresseerden, gericht op het ontwikkelen en bevorderen van innovatief jeugdbeleid 

op lokaal niveau. De rechten van het kind zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Deelname aan het 

netwerk biedt gemeenten de kans om inspiratie op te doen en kennis, ervaringen en voorbeelden uit 

te wisselen.

www.childfriendlycities.org

Transport en mobiliteit 

Polis

Polis is een netwerk van Europese steden en regio’s voor de ontwikkeling van innovatieve technolo-

gieën en uitwisseling van kennis voor lokaal transportbeleid. De activiteiten van Polis hebben onder 

andere	betrekking	op	de	volgende	thema’s:	

•	 Transportveiligheid	en	beveiliging;

•	 Sociaal-economische	aspecten	van	transport.

Nederlandse	leden:	gemeenten	Amsterdam,	Eindhoven,	Rotterdam,	Utrecht	provincie	Noord-Brabant	

en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) lid van dit netwerk. Evenals 

het kennisplatform Verkeer en vervoer (KPVV).  

www.polisnetwork.eu

European Regions Research & Innovation Network (ERRIN) 

ERRIN heeft als doel de capaciteit van Europese regio’s op het gebied van onderzoek en innovatie te 

versterken. Hiertoe faciliteert en ondersteunt het netwerk kennisuitwisseling, gezamenlijke acties en 

projectpartnerschappen. Mede met het doel om het succes binnen Europese subsidieprogramma’s te 

vergroten.    

Leden:	meer	dan	90	leden,	waaronder	overheden,	universiteiten,	kennisinstellingen	en	bedrijven.

Nederlandse	leden:	Stadsregio	Arnhem	Nijmegen,	Brainport	Eindhoven,	Fontus	Universiteit,	M2i	-	

Materials Innovation Institute, Regio Twente, Provincie Utrecht, Regio Randstad.

www.errinnetwork.eu

www.citymayors.com
www.citymayors.com
www.childfriendlycities.org
www.childfriendlycities.org
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=75339&catg=75985
www.polisnetwork.eu
www.polisnetwork.eu
www.errinnetwork.eu
www.errinnetwork.eu
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Eurotowns 

Eurotowns is een netwerk voor Europese steden met een inwonertal tussen de 50.000 en 250.000. 

Eurotowns richt zich onder meer op stedelijke ontwikkeling, milieu, vervoer en sociaal beleid. 

Leden zijn 19 Europese steden

Nederlandse	leden	zijn:	gemeenten	Schiedam	en	Helmond.	

www.eurotowns.org

International Association Cities and Ports 

AIVP is een netwerk voor alle belanghebbenden rond havens en stedelijke ontwikkeling. AIVP draagt 

bij aan grensoverschrijdende contacten en kennisuitwisseling op dit gebied.

Leden:	meer	dan	250	havenautoriteiten,	gemeenten	en	locale	autoriteiten,	private	ondernemingen,	

universiteiten en onderzoeksinstellingen en dergelijke zijn lid. 

Nederlandse	leden:	Rotterdams	Havenbedrijf,	STIG	Consult,		

www.aivp.org

European Urban Knowledge Network (EUKN) 

De doelstelling van het EUKN is het bevorderen van de kennisuitwisseling en expertise rond stedelijke 

vraagstukken in Europa, zoals mobiliteit, integratie en demografische verandering. Gemeenten kunnen 

niet lid worden van dit netwerk, maar het wel raadplegen als kennisinstituut. 

Leden:	17	Europese	lidstaten,	ook	EUROCITIES,	het	URBACT	Programma	en	de	Europese	Commissie.	

Het Nederlandse secretariaat is ondergebracht bij het NICIS Institute, het kennisinstituut voor 

Nederlandse steden. 

www.eukn.org

European Metropolitan Transport Authorities (EMTA) 

EMTA brengt openbaar vervoersbedrijven van grote  Europese steden bij elkaar. Het bevordert de 

uitwisseling van kennis en best practices op het gebied van de organisatie, planning en financiering 

van openbaar vervoer.

Nederlandse	leden:	Amsterdam	is	vanuit	Nederland	bij	dit	netwerk	aangesloten.	

www.emta.com

European Local Transport Information Service  (ELTIS)

ELTIS is een netwerk voor kennisuitwisseling op het gebied van stedelijke mobiliteit in Europa. ELTIS 

biedt onder andere statistieken over transport en informatie over Europese beleidsontwikkelingen.

Leden:	ELTIS	is	geen	ledenorganisatie.	Het	staat	open	voor	contact	met	overheden	en	organisaties	over	

de hele wereld. 

www.eltis.org

www.eurotowns.org
www.eurotowns.org
www.aivp.org
www.aivp.org
www.eukn.org
www.eukn.org
www.emta.com
www.emta.com
www.eltis.org
www.eltis.org
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Milieu en duurzaamheid 

The Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+) 

ACR + is een internationaal netwerk met als doel de bevordering van het duurzame gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen en het beheer van afval door onder meer recycling.

Leden:	stads-	en	regiobesturen	

Nederlandse	leden:	gemeente	Maastricht	en	de	Koninklijke	Vereniging	voor	Afval	en	reinigingsma-

nagement (KVAR) 

www.acrplus.org

Soil & Land Alliance of European Cities & Towns 

ELSA is een vereniging van steden, plattelandsgebieden en lokale autoriteiten ter bevordering van 

duurzaam bodemgebruik. De leden hebben zich gecommitteerd aan het Manifesto for the Soil & Land 

Alliance of European Cities and Towns. Het ondersteunt kennisuitwisseling maar ook projecten op het 

gebied van bodembescherming. 

Leden	zijn	gemeenten	uit	Duitsland,	Italië,	Oostenrijk,	Zwitserland	en	Nederland.	

Nederlandse	leden:	Gemeente	Haarlem

www.bodenbuendnis.org

European Pilot Cities, New Towns Platform (ENTP) 

ENTP is een netwerk van nieuwe steden en stel groeiende steden. ENTP is onder andere actief op 

het gebied van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en sociale cohesie.

Leden	zijn	27	lokale	overheden	van	nieuwe	(pilot)	steden,	onderzoeksinstellingen	en	nationale/

internationale	netwerken,	NGO’s	en	bestuurlijke	organen.	

Nederlandse	leden:	de	gemeenten	Almere,	Apeldoorn,	Capelle	aan	de	IJssel	Ede,	Emmen,	

Haarlemmermeer, Helmond, Nieuwegein, Purmerend, Spijkenisse en Zoetermeer.

www.pilotcities.eu

Local Governments for Sustainability (ICLEI) 

ICLEI is een internationale vereniging van lokale overheden die zich inzetten voor duurzame ontwikke-

ling. Het netwerk organiseert o.a. conferenties, trainingen, kennisuitwisselingsactiviteiten, onderzoek 

en pilot-projecten, gericht op lokale duurzaamheidsvraagstukken.  

Nederlandse leden van dit kennisnetwerk zijn gemeente Rotterdam, Haarlem, Tilburg en de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG).  

www.iclei.org

Energy Cities

Energy Cities een netwerk van innovatieve Europese steden op het gebied van duurzame energie en 

heeft als doel het versterken van lokale kennis op dit terrein. 

http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=75339&catg=75988
www.acrplus.org
www.acrplus.org
www.bodenbuendnis.org
www.bodenbuendnis.org
http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=&id=76072
www.pilotcities.eu
www.pilotcities.eu
www.iclei.org
www.iclei.org
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Leden zijn grote, middelgrote en kleine steden verspreid over heel Europa. 

Nederlandse	leden:	Gemeenten	Utrecht,	Delft	en	Zoetermeer		

www.energy-cities.eu

Eurocities

Eurocities is een kennisnetwerk voor grote steden in Europa. Het richt zich in de basis op drie grote 

prioritaire	dossiers,	namelijk:	klimaat,	economie	en	sociale	inclusie.	Via	forums,	werkgroepen,	

projecten, evenementen, publicaties en onderzoeken faciliteert het netwerk kennisdeling tussen haar 

leden.	Ook	stelt	de	organisatie	zich	actief	op	in	de	lobby	voor	de	positie	en	belangen	van	haar	leden.				

Leden:	Meer	dan	200	grote	Europese	steden	vormen	het	Eurocities	network.	

Nederlandse	leden:	de	gemeenten	Amsterdam,	Rotterdam,	Den	Haag,	Utrecht,	Eindhoven	en	

Samenwerkingsverband Brabantstad 

www.eurocities.eu

Eurotowns 

Eurotowns is een netwerk voor Europese steden met een inwonertal tussen de 50.000 en 250.000. 

Eurotowns richt zich onder meer op stedelijke ontwikkeling, milieu, vervoer en sociaal beleid. 

Leden zijn 19 Europese steden

Nederlandse	leden	zijn:	gemeenten	Schiedam	en	Helmond.	

www.eurotowns.org

European Regions Research & Innovation Network (ERRIN) 

ERRIN heeft als doel de capaciteit van Europese regio’s op het gebied van onderzoek en innovatie te 

versterken. Hiertoe faciliteert en ondersteunt het netwerk kennisuitwisseling, gezamenlijke acties en 

projectpartnerschappen. Mede met het doel om het succes binnen Europese subsidieprogramma’s te 

vergroten.    

Leden:	meer	dan	90	leden,	waaronder	overheden,	universiteiten,	kennisinstellingen	en	bedrijven.

Nederlandse	leden:	Stadsregio	Arnhem	Nijmegen,	Brainport	Eindhoven,	Fontus	Universiteit,	M2i	-	

Materials Innovation Institute, Regio Twente, Provincie Utrecht, Regio Randstad.

www.errinnetwork.eu

Ruimtelijke Ordening

Child Friendly Cities 

Child Friendly Cities is een platform van gemeentebestuurders, gemeenteambtenaren en andere 

geïnteresseerden, gericht op het ontwikkelen en bevorderen van innovatief jeugdbeleid. Deelname 

aan het netwerk biedt gemeenten de kans om inspiratie op te doen en kennis, ervaringen en 

voorbeelden uit te wisselen.

www.childfriendlycities.org

www.energy
www.energy
-cities.eu
www.eurocities.eu
www.eurocities.eu
www.eurotowns.org
www.eurotowns.org
www.errinnetwork.eu
www.errinnetwork.eu
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www.childfriendlycities.org
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European Pilot Cities, New Towns Platform (ENTP) 

ENTP is een netwerk van nieuwe steden en stel groeiende steden. ENTP is onder actief op het 

gebied van stedelijke en duurzame ontwikkeling en sociale cohesie.

Leden	zijn	27	lokale	overheden	van	nieuwe	(pilot)	steden,	onderzoeksinstellingen	en	nationale/

internationale	netwerken,	NGO’s	en	bestuurlijke	organen.	

Nederlandse	leden:	de	gemeenten	Almere,	Apeldoorn,	Capelle	aan	de	IJssel	Ede,	Emmen,	

Haarlemmermeer, Helmond, Nieuwegein, Purmerend, Spijkenisse en Zoetermeer.

www.pilotcities.eu

International Urban Development Association (INTA) 

INTA is een wereldwijde vereniging voor kennisuitwisseling op het gebied van integrale stedelijke 

ontwikkeling. INTA organiseert o.a. bijeenkomsten, trainingen en faciliteert peer-to-peer contacten.   

Leden zijn lokale, regionale en nationale overheden, publieke en private instellingen en bedrijven, 

kennisinstellingen, onderzoekers, studenten, architecten en dergelijke. 

www.inta-aivn.org

International Federation for Housing and Planning (IFHP)

IFHP is een kennisinstituut gericht op kennisuitwisseling op het gebied van woningbouw en 

huisvesting.

Leden:	lokale	en	nationale	overheden,	publiek	en	private	bedrijven	en	organisaties	en	

kennisinstellingen. 

www.ifhp.org

LUCI (Lighting Urban Community International) 

LUCI is een netwerk van steden en lichtprofessionals betrokken bij lichtgebruik als middel voor 

stedelijke, sociale en economische ontwikkeling met de focus op duurzaamheid en milieuvraagstukken.

Leden zijn Europese en niet-Europese steden

Nederlandse	leden	zijn:	Gemeenten	Rotterdam	en	Eindhoven	

www.luciassociation.org

European Urban Knowledge Network (EUKN) 

De doelstelling van het EUKN is het bevorderen van de kennisuitwisseling en expertise rond stedelijke 

vraagstukken in Europa, zoals mobiliteit, integratie en demografische verandering. Gemeenten kunnen 

niet lid worden van dit netwerk, maar het wel raadplegen als kennisinstituut. 

Leden:	17	Europese	lidstaten,	ook	EUROCITIES,	het	URBACT	Programma	en	de	Europese	Commissie.	

Het Nederlandse secretariaat is ondergebracht bij het NICIS Institute, het kennisinstituut voor 

Nederlandse steden. 

www.eukn.org

www.pilotcities.eu
www.pilotcities.eu
www.inta
www.inta
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www.ifhp.org
www.ifhp.org
www.luciassociation.org
www.luciassociation.org
www.eukn.org
www.eukn.org


46 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Cultuur 

Alliance of European Cultural Cities (AVEC)

AVEC is een netwerk van steden die kennis uitwisseling op het gebied van cultureel erfgoed. AVEC stelt 

cultureel erfgoed centraal voor sociale, economische en culturele ontwikkeling van een stad, maar ook 

om de stad internationaal zichtbaar te maken. 

Leden:	Het	netwerk	telt	momenteel	28	leden	uit	11	Europese	landen.	Momenteel	kent	dit	netwerk	

geen Nederlandse leden. 

www.avecnet.net

City League The Hanze (De Hanze)

Het Hanzestedenverbond bestaat uit 181 middelgrote en kleine historische steden uit West en Noord 

Europa en de Baltische Staten en richt zich op de thema’s cultureel erfgoed, culturele uitwisseling en 

handel.

Nederlandse leden zijn gemeenten Bolsward, Deventer, Doesburg, Elburg, Groningen, Harderwijk, 

Hasselt	Hattem,	Kampen,	Oldenzaal,	Ommen,	Roermond,	Stavoren,	Zutphen,	Zwolle.	

www.hanse.org

Europa Nostra

Europa Nostra is een netwerk met verschillende soorten leden, waaronder overheden, verenigingen, 

stichtingen  en individuele leden, gericht op het behoud van het Europese cultureel en natuurerfgoed. 

Het voert een campagne voor het behoud van Europese historische monumenten, plekken en culturele 

landgoederen. 

Leden:	250	lokale,	regionale	overheden	en	stichtingen	en	partnerorganisaties	verbonden	aan	de	

doelstellingen van Europa Nostra. 

Nederlandse	leden:		Naast	een	groot	aantal	steden	en	verbanden	van	organisaties	op	het	gebied	van	

stadsherstel, behoud van landelijk erfgoed en architectenbureaus zijn de gemeenten Amsterdam, 

Arnhem, Den Haag, Gouda, ’s-Hertogenbosch, Hilversum lid.  

www.europanostra.org

European Association of Historic Towns and Regions (EAHTR) 

EAHTR	vertegenwoordigt	de	belangen	van	historische	steden	in	Europa	door	onder	meer:

•	 Internationale	samenwerking	tussen	erfgoedorganisaties,	en	historische	steden	en	dorpen;

•	 Het	delen	van	onderlinge	kennis	en	ervaringen;

•	 Promoten	van	duurzaam	management	van	historische	erfgoederen,	steden	en	dorpen.	

Leden:	meer	dan	1000	historische	erfgoed	steden,	dorpen	en	regio’s	in	dertig	Europese	landen.

Nederlandse	leden:	Alkmaar,	Amersfoort,	Amsterdam,	Apeldoorn,	Arnhem,	Bergen	op	Zoom,	

Breda, Brielle, Buren, Delft, Den Haag, Deventer, Dongeradeel, Dordrecht, Eindhoven, Eijsden-

Margraten, Elburg, Enkhuizen, Franekeradeel, Goes, Gouda, Groningen, Gulpen-Wittem, Haarlem, 

Harlingen, Heuvelrug, Hilversum, Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Loenen, Maastricht, 

Middelburg,	Nijmegen,	Noordenveld,	Oss,	Roermond,	Rotterdam,	’s-Hertogenbosch,	Schiedam,	

http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=75339&catg=75990
www.avecnet.net
www.avecnet.net
www.hanse.org
www.hanse.org
www.europanostra.org
www.europanostra.org
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Schouwen-Duiveland, Staphorst, Steenwijkerland, Stichtsevecht, Sudwestfryslan, Tilburg, Utrecht, 

Veere, Vlissingen, Waterland, Wijdemeren, Zaanstad, Zaltbommel, Zutphen, Zwolle. 

www.historic-towns.org

Organization of World Heritage Cities (OWHC)

OWHC	is	een	non-gouvernementele	organisatie,	opgezet	om	lidstaten	te	assisteren	bij	het	organiseren	

en verbeteren van managementmethoden in relatie tot voorwaarden en aanwijzingen voor het 

beheren	van	een	UNESCO	World	Heritage	vermelding.

Leden:	steden	in	de	wereld	met	werelderfgoed	lijstvermelding(en).	

Nederlandse	leden:	gemeente	Amsterdam	en	gemeente	Beemster	

www.ovpm.org

European Walled Towns (EWT)

EWT is een kennisnetwerk ter bevordering van de vriendschapsbanden en professionele samenwerking 

tussen Europese steden met stadsmuren. EWT is onder meer actief op de thema’s cultureel erfgoed, 

economie en toerisme.

Leden:	Europese	steden	met	stadsmuren	en	nationale	verenigingen	hiervan.	

Nederlandse	leden:	Maastricht,	Hellevoetsluis,	Woudrichem,	Valkenburg	aan	de	Geul,	Naarden,	Grave,	

Sluis, Heusden, Den Bosch. 

www.walledtowns.com

Urban Network for Innovation in Ceramics (UNIC) 

UNIC is een vereniging van gemeenten en regio’s die keramiek produceren of waar keramiek een 

belangrijk onderdeel is van de economie, cultuur en identiteit van de stad. Kennisdeling over het 

versterken van de sector, innovatie, beleidsontwikkelingen en cultuurbehoud staat centraal.

Leden:	gemeenten	en	musea.	

Nederlands	lid:	gemeente	Delft.

De UNIC vereniging bestaat sinds 2011 en een website is nog niet ontwikkeld. 

De	vereniging	is	ontstaan	na	het	URBACT-project	UNIC,	voor	meer	informatie	zie:	

http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/unic/homepage/	

Toerisme

Alliance of European Cultural Cities (AVEC)

AVEC is een netwerk van steden die kennis uitwisseling op het gebied van cultureel erfgoed. AVEC stelt 

cultureel erfgoed centraal voor sociale, economische en culturele ontwikkeling van een stad, maar ook 

om de stad internationaal zichtbaar te maken. 

www.historic
www.historic
-towns.org
www.ovpm.org
www.ovpm.org
www.walledtowns.com
www.walledtowns.com
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/unic/homepage
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Leden:	Het	netwerk	telt	momenteel	28	leden	uit	11	Europese	landen.	Momenteel	telt	dit	netwerk	geen	

Nederlandse leden. 

www.avecnet.net

City League The Hanze (De Hanze)

Het Hanzestedenverbond bestaat uit 181 middelgrote en kleine historische Hanzesteden uit West- en 

Noord-Europa en de Baltische Staten en richt zich op de thema’s cultureel erfgoed, culturele uitwisse-

ling en handel.

Nederlandse leden zijn gemeenten Bolsward, Deventer, Doesburg, Elburg, Groningen, Harderwijk, 

Hasselt	Hattem,	Kampen,	Oldenzaal,	Ommen,	Roermond,	Stavoren,	Zutphen,	Zwolle.	

www.hanse.org

Europa Nostra

Europa Nostra is een netwerk met verschillende soorten leden, waaronder overheden, verenigingen, 

stichtingen  en individuele leden, gericht op het behoud van het Europese cultureel en natuurerfgoed. 

Het voert een campagne voor het behoud van Europese historische monumenten, plekken en culturele 

landgoederen.

Leden:	250	lokale,	regionale	overheden	en	stichtingen	en	partnerorganisaties	verbonden	aan	de	

doelstellingen van Europa Nostra. 

Nederlandse	leden:		Naast	een	groot	aantal	steden	en	verbanden	van	organisaties	op	het	gebied	van	

stadsherstel, behoud van landelijk erfgoed en architectenbureaus zijn de gemeenten Amsterdam - 

Bureau Monumenten &

Archeologie, Arnhem, Den Haag, Gouda, ’s-Hertogenbosch, Hilversum lid.  

www.europanostra.org

European Association of Historic Towns and Regions (EAHTR) 

EAHTR	vertegenwoordigt	de	belangen	van	historische	steden	in	Europa	door	onder	meer:

•	 	Internationale	samenwerking	tussen	erfgoedorganisaties,	en	historische	steden	en	dorpen;

•	 	Het	delen	van	onderlinge	kennis	en	ervaringen;

•	 	Promoten	van	duurzaam	management	van	historische	erfgoederen,	steden	en	dorpen.	

Leden:	meer	dan	1000	historische	erfgoed	steden,	dorpen	en	regio’s	in	dertig	Europese	landen.

Nederlandse	leden:	Almkaar,	Amersfoort,	Amsterdam,	Apeldoorn,	Arnhem,	Bergen	op	Zoom,	Breda,	

Brielle, Buren, Delft, Den Haag, Deventer, Dongeradeel, Dordecht, Eindhoven, Eijsden-Margraten, 

Elburg,Enkhuizen, Franekeradeel, Goes, Gouda, Groningen, Gulpen-Wittem, Haarlem, Harlingen, 

Heuvelrug, Hilversum, Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Loenen, Maastricht, Middelburg, 

Nijmegen,	Noordenveld,	Oss,	Roermond,	Rotterdam,	’s-Hertogenbosch,	Schiedam,	Schouwen-

Duiveland, Staphorst, Steenwijkerland, Stichtsevecht, Sudwestfryslan, Tilburg, Utrecht, Veere, 

Vlissingen, Waterland, Wijdemeren, Zaanstad, Zaltbommel, Zutphen, Zwolle. 

www.historic-towns.org

www.avecnet.net
www.avecnet.net
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European Walled Towns (EWT)

EWT is een kennisnetwerk ter bevordering van de vriendschapsbanden en professionele samenwerking 

tussen Europese steden met stadsmuren. EWT is onder meer actief op de thema’s cultureel erfgoed, 

economie en toerisme.

Leden:	Europese	steden	met	stadsmuren	en	nationale	verenigingen	hiervan.	

Nederlandse	leden:	Maastricht,	Hellevoetsluis,	Woudrichem,	Valkenburg	aan	de	Geul,	Naarden,	Grave,	

Sluis, Heusden, Den Bosch. 

www.walledtowns.com

Organization of World Heritage Cities (OWHC)

OWHC	is	een	non-gouvernementele	organisatie,	opgezet	om	lidstaten	te	assisteren	bij	het	organiseren	en	

verbeteren van managementmethoden in relatie tot voorwaarden en aanwijzingen voor het beheren van 

een	UNESCO	World	Heritage	vermelding.

Leden:	steden	in	de	wereld	met	werelderfgoed	lijstvermelding(en).	

Nederlandse	leden:	gemeente	Amsterdam	en	gemeente	Beemster	

www.ovpm.org

Recht en Veiligheid

European Cities Against Drugs (ECAD) 

ECAD is een organisatie ter promotie van een drugsvrij Europa. ECAD lidsteden werken aan het 

ontwikkelen van initiatieven tegen drugsmisbruik, ter ondersteuning van de Verenigde Naties conventies 

tegen de legalisering van drugs en ter promotie van antidrugsbeleid wereldwijd. 

Leden:	gemeenten	uit	heel	Europa.	

Nederlandse	leden:	Gemeente	Eijsden-Margraten

www.ecad.net

European Union Crime Prevention Network (EUCPN) 

EUCPN is gericht op kennisuitwisseling rond misdaadpreventie. Het netwerk organiseert regelmatig activi-

teiten	met	onder	andere	de	volgende	doelen:	

•	 	Het	identificeren	van	good practices	op	het	gebied	van	misdaadpreventie;

•	 	Leggen	van	contacten	en	het	faciliteren	van	partnerschappen	tussen	lidstaten.

Leden:	Het	Ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie	is	namens	Nederland	verbonden	aan	dit	netwerk	en	

fungeert als aanspreekpunt voor gemeenten. 

www.eucpn.org

European Forum for Urban Safety (EFUS)

EFUS is een forum gericht op veiligheidsbeleid in Europese steden ter bevordering van de kennisuit-

wisseling en het delen van ervaringen. Naast onderzoek organiseert het netwerk diverse activiteiten, 

www.walledtowns.com
www.walledtowns.com
www.ovpm.org
www.ovpm.org
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=75339&catg=75991
www.ecad.net
www.ecad.net
www.eucpn.org
www.eucpn.org


50 Vereniging Van nederlandse gemeenten

waaronder nationale veiligheidsfora. Daarnaast houdt het de leden op de hoogte van Europese beleids-

ontwikkelingen op het gebied van stedelijke veiligheid. 

Nederlandse	leden:	gemeente	Rotterdam			

http://efus.eu

Group of European Municipalities with Nuclear Facilities (GMF)

GMF is een netwerk van Europese steden met nucleaire faciliteiten. De steden wisselen informatie uit over 

ervaringen in relatie tot territoriale afspraken, economische ontwikkeling en burgerlijke bescherming. 

GMF betrekt de steden bij discussiefora en besluitvormingsprocessen binnen de Europese Unie. 

Leden van GMF zijn internationale organisaties, wet- en regelgeving autoriteiten, technische veiligheidsor-

ganisaties, radioactief afvalmanagement organisaties en organisaties uit de nucleaire industrie. 

Nederlandse	leden:	Gemeente	Borssele		en	Energie	Onderzoekscentrum	Nederland	(ECN).

www.gmfeurope.org

European Urban Knowledge Network (EUKN) 

De doelstelling van het EUKN is het bevorderen van de kennisuitwisseling en expertise rond stedelijke 

vraagstukken in Europa, zoals mobiliteit, integratie en demografische verandering. Gemeenten kunnen 

niet lid worden van dit netwerk, maar het wel raadplegen als kennisinstituut. 

Leden:	17	Europese	lidstaten,	ook	EUROCITIES,	het	URBACT	Programme	en	de	Europese	Commissie.	

Het Nederlandse secretariaat is ondergebracht bij het NICIS Institute, het kennisinstituut voor Nederlandse 

steden. 

www.eukn.org

International Urban Development Association (INTA) 

Een wereldwijde vereniging voor kennisuitwisseling op het gebied van integrale stedelijke ontwikkeling. 

INTA organiseert o.a. bijeenkomsten, trainingen en faciliteert peer-to-peer contacten.   

Leden zijn overheden lokaal, regionaal en nationaal, publieke en private instellingen en bedrijven, kennis-

instellingen, onderzoekers, studenten, architecten en dergelijke. 

www.inta-aivn.org

http://efus.eu
http://efus.eu
www.gmfeurope.org
www.gmfeurope.org
www.eukn.org
www.eukn.org
www.inta
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