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1 Toelichting 
 

Sinds 2006 wordt in opdracht van de afdeling Economische Zaken tweejaarlijks een Monitor 

Vestigingsklimaat samengesteld. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de kwaliteiten van het 

ondernemersklimaat in Nijmegen als geheel (Nijmegen als vestigingslocatie voor bedrijven en 

instellingen) en het oordeel van ondernemers en andere werkgevers over de directe 

bedrijfsomgeving. Deze oordelen worden aangevuld met statistieken over de arbeidsmarkt. 

Dashboard 

In het dashboard zijn rapportcijfers als een positieve of negatieve ontwikkeling aangemerkt als zij 0,2 

punten of meer verschillen met het vorige rapportcijfer. Ieder rapportcijfer heeft ook een 

corresponderende trendgrafiek waarin de lange termijn ontwikkeling te zien is. Dit rapport is een 

aangepaste versie van het dashboard monitor vestigingsklimaat dat online te bekijken is. Het 

dashboard is te vinden op www.nijmegen.nl/vestigingsklimaat. 

 

Grote en kleine metingen 

De metingen volgen een tweejaarlijkse ritmiek overeenkomend met de Europese en 

Wereldkampioenschappen voetbal. In 2016 (een ‘EK jaar’) beperken we ons tot uitspraken over 

Nijmeegse bedrijven en instellingen als één groep middels een korte enquête onder een kleinere 

groep ondernemingen en instellingen. Eens in de vier jaar (de ‘WK jaren’) doen we uitspraken die zijn 

uitgesplitst naar werkgebieden, bedrijfssectoren en bedrijfsgrootte.  

Doorwerking van het onderzoek 

De resultaten van de Monitor Vestigingsklimaat leveren bouwstenen voor: 

 uitvoering van het sociaaleconomisch beleid, vooral in de sfeer van proactief 
accountmanagement, het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en de uitvoering van 
maatregelen en activiteiten om het vestigings- en ondernemersklimaat te verbeteren. 

 verantwoording binnen de programmabegroting. 
 

Veldwerk en respons 

Voor dit onderzoek zijn circa 2650 van de circa 13.700 vestigingen van bedrijven en instellingen in 

Nijmegen benaderd. Naast vestigingen uit de commerciële sectoren behoren hiertoe ook de 

overheids- en onderwijsinstellingen en de overige niet-commerciële instellingen. De adressen zijn 

verkregen uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête Gelderland (LISA-register) en bevatten geen 

waladressen van schepen, ambulante handel et cetera. Uiteindelijk bleken op 81 van de 

aangeschreven adressen bedrijven niet meer actief of administratief onderdeel uit te maken van een 

grotere organisatie. Ondernemers zijn benaderd via een uitnodigingsbrief om online de vragenlijst in 

te vullen. Het veldwerk heeft in de maanden september en oktober van 2016 plaatsgevonden. 

Uiteindelijk hebben 944 (35%) bedrijven of instellingen de moeite genomen om de vragenlijst 

volledig in te vullen. Voldoende respons om betrouwbare en nauwkeurige uitspraken te doen over 

het totaal van de circa 13.700 vestigingen. 
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Vraagstelling 

Aan ondernemers en instellingen in Nijmegen is gevraagd het ondernemersklimaat en de 

bedrijfsomgeving en verschillende deelaspecten te waarderen. Hierbij is aan de respondenten zelf 

overgelaten wat zij precies verstaan onder de verschillende onderwerpen die aan bod komen. 

Contactinformatie 

onderzoek.statistiek@nijmegen.nl 

  

Terug naar dashboard ↑ Ga naar dashboard ↑ 
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2 Dashboard 
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3 Statistieken 
 

3.1 Aantal vestigingen in Nijmegen 

 

Bron: PWE Gelderland (LISA-register) 

Het totaal aantal vestigingen stijgt sinds 2007 gestaag tot 14.177 vestigingen in 2016. Tussen 2015 en 

2016 zijn er 560 vestigingen bijgekomen. Jaarlijks komen er per saldo circa 400 tot 600 vestigingen bij 

in Nijmegen.  

3.1.1 Aantal vestigingen in Nijmegen uitgesplitst naar zzp’ers en geen zzp’ers 

 

Bron: PWE Gelderland (LISA-register) 

De forse stijging in het aantal vestigingen in de drie sectoren komt bijna in zijn geheel door de sterke 

toename van het aantal ZZP’ers. Vooral binnen de commerciële en niet-commerciële diensten is de 

stijging in het aantal ZZP’ers duidelijk zichtbaar.  
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3.2 Totaal aantal arbeidsplaatsen in Nijmegen 

 

Bron: PWE Gelderland (LISA-register) 

In 2016 is het aantal arbeidsplaatsen gedaald met 916 tot circa 96.544 arbeidsplaatsen in totaal. 

Vanaf 2011 tot 2016 is er een dalende trend zichtbaar, maar met een kleine opleving in 2015.  

3.2.1 Aantal arbeidsplaatsen in Nijmegen uitgesplitst naar sector 

 

Bron: PWE Gelderland (LISA-register) 

Het aantal arbeidsplaatsen in de niet-commerciële diensten is gestegen van circa 47.244 in 2015 naar 

49.169 in 2016.  Het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw, industrie en logistiek daalde met circa 

2.813 banen, van circa 20.255 in 2015 naar circa 17.442 in 2016. Dit komt grotendeels door de 

(wettelijke) ontmanteling van Breed (sociale werkplaats, ingedeeld binnen landbouw, industrie, 

bouw en logistiek) waar na de meeste werknemers terecht zijn gekomen bij een reïntegratiebedrijf 

(niet-commerciële diensten). Daarnaast zijn enkele grotere bedrijven vertrokken of failliet gegaan.  In 

de commerciële dienstensector is het aantal arbeidsplaatsen iets gedaald van circa 29.961 in 2015 

naar circa 29.933 in 2016.  

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

commerciële diensten

niet commerciële diensten

landb, ind, bouw, logistiek

Terug naar dashboard ↑ 



nijmegen.nl/vestigingsklimaat  8 
 

3.3 Arbeidsmarkt regio Nijmegen voor werkgevers (UWV 

spanningsindicator) 
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Bron: Spanningsindicator regio Nijmegen 2e kwartaal 2016, UWV. Bewerking O&S gemeente 

Nijmegen 
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In de regio Nijmegen was er in het tweede kwartaal van 2016 vooral een tekort aan 

verpleegkundigen. Het is de enige beroepsgroep waarbij de arbeidsmarkt als ‘zeer krap’ wordt 

gedefinieerd. De arbeidsmarkt voor bouwarbeiders ruwbouw, hulpkrachten bouw en industrie, 

biologen en natuurwetenschappers, bedrijfskundigen en organisatieadviseurs, beleidsadviseurs, 

maatschappelijk werkers, leerkrachten basisonderwijs, leidsters kinderopvang en 

onderwijsassistenten en bedieners mobiele machines is zeer ruim. In deze beroepsgroepen zijn 

relatief veel werkzoekenden ten opzichte van het aantal vacatures. De arbeidsmarkt in het tweede 

kwartaal van 2016 is in de regio Nijmegen krapper dan de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 

2015. Er zijn relatief meer vacatures in vergelijking met het aantal werkzoekenden. 

De Spanningsindicator redeneert vanuit de werkgever. Een ruime arbeidsmarkt betekent dat er in 

vergelijking met het aantal vacatures veel werkzoekenden zijn. Een krappe arbeidsmarkt heeft weinig 

of geen werkzoekenden per vacature. Voor een uitgebreidere toelichting over de methodiek, zie 

methoden spanningsindicator. Voor de brongegevens zie spanningsindicator UWV. 

In de Monitor Vestigingsklimaat is gevraagd aan de ondernemingen en instellingen of zij moeite 

hebben met het aantrekken van personeel en in welke beroepen of beroepsgroepen dit voorkomt. 

De meeste ondernemingen en instellingen (87%) gaven aan geen moeite te hebben met het vinden 

van personeel. Als er problemen zijn met het vervullen van vacatures is dit vooral in de  technische of 

ICT sector. Ook in de zakelijke dienstverlening en zorg zitten sommige bedrijven verlegen om 

personeel. 

  

Terug naar dashboard ↑ 

https://www.werk.nl/xpsitem/wdo_012251
http://www.arbeidsmarktcijfers.nl/panorama/ai_portal_si.asp
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4 Ondernemersklimaat 

4.1 Algemene waardering ondernemersklimaat Nijmegen 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Met een 6,7 in 2016 is de waardering voor het ondernemersklimaat in Nijmegen ruim voldoende. In 

vergelijking met 2014 is het rapportcijfer iets gestegen. Nijmeegse ondernemers waarderen het 

ondernemersklimaat steeds hoger sinds de start van de Monitor Vestigingsklimaat in 2006. 

Het rapportcijfer 6,7 dat Nijmegen scoort voor het ondernemersklimaat ligt boven het gemiddelde 

rapportcijfer van 6,1 van de acht vergelijkingssteden.  

Aan ondernemers en instellingen in Nijmegen is gevraagd welk rapportcijfer zij geven aan het 

ondernemersklimaat van Nijmegen. Hieronder verstaan we de algehele kwaliteiten van Nijmegen als 

vestigingsplaats voor bedrijven, organisaties en instellingen. Daarnaast is er gevraagd een waardering 

te geven aan sommige deelaspecten van het ondernemersklimaat, zoals het imago van Nijmegen, de 

bereikbaarheid van de stad en de gemeentelijke regelgeving. 
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4.1.1 Hoe is het ondernemersklimaat in Nijmegen het afgelopen jaar veranderd? 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Van de ondernemers zegt 10% dat het ondernemersklimaat het afgelopen jaar is verbeterd. Een 

lichte stijging in vergelijking met 2014, toen nog 7% aangaf dat het ondernemersklimaat het 

afgelopen jaar verbeterd is. Het percentage ondernemers dat zegt dat het ondernemersklimaat het 

afgelopen jaar verslechterd is, is gedaald van 16% in 2014 naar 8% in 2016. Hiermee lijken 

ondernemers in Nijmegen over het algemeen positiever terug te kijken op de afgelopen periode. 

Meer dan de helft van de ondernemers geeft aan dat het ondernemersklimaat het afgelopen jaar 

ongewijzigd is gebleven.  
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4.2 Imago van Nijmegen 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Ondernemers en instellingen waarderen het imago van de stad Nijmegen met een 7,3. De hoogste 

waardering sinds 2006.  
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4.3 Lokale en regionale arbeidsmarkt 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Ondernemers en instellingen waarderen de lokale en regionale arbeidsmarkt opnieuw met een 6,7.  

Het rapportcijfer voor de lokale en regionale arbeidsmarkt in Nijmegen van 6,7 ligt ruim boven het 

gemiddelde rapportcijfer van 5,5 van de acht vergelijkingssteden.  
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4.4 Bereikbaarheid van de stad 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

De waardering van ondernemers en instellingen voor de bereikbaarheid van de stad is iets gedaald in 

vergelijking met vorig jaar. Met een 6,7 wordt de bereikbaarheid van de stad nog steeds ruim 

voldoende gewaardeerd.  
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4.5 Nabijheid van kennisinstellingen 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Met een 7,5 wordt de nabijheid van kennisinstellingen goed gewaardeerd door bedrijven en 

instellingen. De hoogste waardering sinds de start van de Monitor Vestigingsklimaat in 2006.   
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4.6 Ondernemersnetwerken in Nijmegen 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

De waardering voor de ondernemersnetwerken in Nijmegen blijft met een 6,8 ruim voldoende. 

Hoewel de waardering voor de ondernemersnetwerken in vergelijking met 2014 nauwelijks 

veranderd is, zijn de waarderingen de afgelopen zes jaar steeds iets verbeterd. Over langere tijd 

bezien is er hierdoor sprake van een licht positieve trend.   
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4.7 Criminaliteit en veiligheid in Nijmegen 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Ondernemers en instellingen waarderen de criminaliteit en veiligheid in Nijmegen met een 6,6. Sinds 

2006 schommelt het cijfer rond de 6,5 en 6,7 met een negatieve uitschieter in 2008.  

Het rapportcijfer 6,6 dat Nijmegen scoort voor de criminaliteit en veiligheid van de stad ligt iets 

onder het gemiddelde rapportcijfer van 6,7 van de acht vergelijkingssteden.  
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4.8 Lokale lasten  

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

De lokale lasten worden door ondernemingen en instellingen met een 5,6 beoordeeld. Sinds 2010 

schommelt deze beoordeling rond dit cijfer en is daarmee het laagste beoordeelde aspect van het 

ondernemersklimaat.   
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4.9 Aandacht en prioriteiten gemeentebestuur 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

De aandacht en prioriteiten van het gemeentebestuur worden door ondernemingen en instellingen 

met een 5,9 gewaardeerd. Sinds 2010 schommelt deze beoordeling rond dit cijfer. De waardering 

voor de aandacht en prioriteiten van het gemeentebestuur zijn onderdeel van het 

ondernemersklimaat.  
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4.10 Vergunning- en dienstverlening gemeente Nijmegen 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

De waardering voor de vergunning en dienstverlening van de gemeente Nijmegen door 

ondernemingen en instellingen komt uit op een 6. Min of meer gelijk aan de waardering van de 

vorige editie van de Monitor Vestigingsklimaat.   
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4.11 Nabijheid toeleverende en afnemende bedrijven 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

De nabijheid van de toeleverende en afnemende bedrijven wordt door ondernemingen en 

instellingen met een 6,5 gewaardeerd. Een vrij constant rapportcijfer sinds 2012.   
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4.12 Woon- en leefklimaat in Nijmegen 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Met een 7,5 wordt het woon- en leefklimaat in Nijmegen door ondernemers en instellingen goed 

gewaardeerd. Sinds 2006 is er over het algemeen een opgaande lijn te zien voor dit rapportcijfer.   
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4.13 Gemeentelijke regelgeving 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Met een 6,2 wordt de gemeentelijke regelgeving in 2016 beter gewaardeerd door ondernemingen en 

instellingen in vergelijking met 2014. Sinds 2006 is er een opgaande lijn te zien voor dit rapportcijfer.   

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

'06 '08 '10 '12 '14 '16

Terug naar dashboard ↑ 



nijmegen.nl/vestigingsklimaat  24 
 

4.14 Voldoende en goed aanbod vestigingsplaatsen 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Het rapportcijfer voor een voldoende en goed aanbod aan vestigingsplaatsen is iets gedaald. In 2016 

waarderen ondernemers het aanbod aan vestigingsplaatsen met een 6,4.In 2014 was dit cijfer nog 

een 6,6. Een algemene trend is nog niet te onderscheiden, want dit onderdeel van het 

ondernemersklimaat wordt pas gemeten sinds 2014.  

Het rapportcijfer 6,4 dat Nijmegen scoort voor het aanbod aan vestigingsplaatsen ligt iets onder het 

gemiddelde rapportcijfer van 6,5 van de acht vergelijkingssteden.  
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4.15 Aanbod culturele voorzieningen en evenementen in Nijmegen 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Het aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen wordt met een 7,6 een half punt hoger 

gewaardeerd in vergelijking met 2014. Een algemene trend is nog niet te onderscheiden, want dit 

onderdeel van het ondernemersklimaat wordt pas gemeten sinds 2014.   
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5 Bedrijfsomgeving 

5.1 Algemene waardering bedrijfsomgeving 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Met een 7,1 in 2016 is de algemene waardering voor de bedrijfsomgeving door ondernemingen en 

instellingen goed te noemen. Ten op zichte van 2014 is het rapportcijfer iets gestegen en is de 

waardering weer op het niveau van 2010. 

Aan ondernemers en instellingen in Nijmegen is gevraagd welk rapportcijfer zij geven aan de 

bedrijfsomgeving van hun eigen bedrijfspand. Daarnaast is er gevraagd een waardering te geven aan 

sommige deelaspecten van de bedrijfsomgeving, zoals de representativiteit van de openbare ruimte, 

de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per auto en voor het vrachtverkeer. 
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5.1.1 Hoe is de bedrijfsomgeving het afgelopen jaar veranderd? 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Van de ondernemers en instellingen geeft 12% aan dat de bedrijfsomgeving het afgelopen jaar is 

verbeterd. In 2014 gaf nog 16% van de ondernemers aan dat de bedrijfsomgeving het afgelopen jaar 

is verbeterd. Het percentage ondernemers dat zegt dat het ondernemersklimaat het afgelopen jaar 

verslechterd is, is licht gedaald naar 13% in 2016. De groep ondernemingen en instellingen dat 

aangeeft dat het ondernemersklimaat het afgelopen jaar ongewijzigd is gebleven omvat nu meer dan 

2/3e van de ondernemers. Sinds 2006 veranderen de verhouding vrij stabiel tussen ondernemers en 

instellingen die positief zijn over het afgelopen jaar en diegenen die negatiever oordelen. 
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5.2 Representativiteit panden en bedrijfsomgeving 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

De waardering voor de representativiteit van de panden en bedrijfsomgeving door ondernemingen 

en instellingen komt uit op een 6,9. Gelijk aan het rapportcijfer van de vorige editie van de Monitor 

Vestigingsklimaat.   
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5.3 Representativiteit openbare ruimte 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

De waardering voor de representativiteit van de openbare ruimte door ondernemingen en 

instellingen komt uit op een 6,8. Gelijk aan de waardering van de vorige editie van de Monitor 

Vestigingsklimaat.   
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5.4 Beheer en onderhoud bestrating 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Met een 6,5 is het rapportcijfer voor het beheer en onderhoud van de bestrating in de 

bedrijfsomgeving nog een ruime voldoende. De waardering is in vergelijking met 2014 wel gedaald.  

Het rapportcijfer 6,5 dat Nijmegen scoort voor het beheer en onderhoud van de bestrating in de 

bedrijfsomgeving ligt boven het gemiddelde rapportcijfer van 6,2 van de acht vergelijkingssteden.  
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5.5 Beheer en onderhoud groenvoorziening 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Met een 6,5 is het rapportcijfer voor het beheer en onderhoud van de groenvoorziening in de 

bedrijfsomgeving nog een ruime voldoende. De waardering van ondernemingen en instellingen is in 

vergelijking met 2014 wel gedaald.   
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5.6 Telecomfaciliteiten (glasvezel, LTE, ADSL) 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Met een 6,9 blijft de waardering van ondernemingen en instellingen voor de telecomfaciliteiten in de 

bedrijfsomgeving gelijk aan die van 2014. Hiermee lijkt er een einde gekomen aan de daling in 

waardering voor de telecomfaciliteiten.   
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5.7 Parkmanagement, bedrijvenvereniging of winkeliersvereniging 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Het rapportcijfer voor parkmanagement, bedrijvenvereniging of winkeliersvereniging is iets gedaald, 

van een 6,4 in 2014 naar een 6,2 in 2016.  
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5.8 Bereikbaarheid bedrijfsomgeving per auto 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

In 2016 wordt de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per auto goed gewaardeerd met een 7,2. 

Ondernemingen en instellingen in Nijmegen waarderen hiermee de bereikbaarheid per auto min of 

meer gelijk aan 2014. 

Het rapportcijfer 7,2 dat Nijmegen scoort voor de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per auto 

ligt boven het gemiddelde rapportcijfer van 6,9 van de acht vergelijkingssteden.  
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5.9 Bereikbaarheid bedrijfsomgeving per fiets 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Het rapportcijfer voor de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per fiets is goed, een 8,1. Hiermee 

hebben de bedrijven en instellingen in Nijmegen de bereikbaarheid per fiets een iets hoger 

rapportcijfer gegeven in vergelijking met twee jaar geleden.  
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5.10 Bereikbaarheid bedrijfsomgeving per bus 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

In 2016 wordt de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per bus goed gewaardeerd met een 7,4. 

Ondernemingen en instellingen in Nijmegen waarderen hiermee de bereikbaarheid per bus iets 

hoger dan in 2014. 

Gemiddeld scoort Nijmegen een 7,1 voor de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per openbaar 

vervoer (het gemiddelde van de rapportcijfers bereikbaarheid bedrijfsomgeving per bus en de 

bereikbaarheid bedrijfsomgeving per trein). Dit cijfer ligt boven het gemiddelde rapportcijfer van 6,6 

van de acht vergelijkingssteden.  
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5.11 Bereikbaarheid bedrijfsomgeving per trein 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Het rapportcijfer voor de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per trein is ruim voldoende, een 

6,7. Ondernemingen en instellingen in Nijmegen waarderen hiermee de bereikbaarheid per trein min 

of meer gelijk aan 2014. 

Gemiddeld scoort Nijmegen een 7,1 voor de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per openbaar 

vervoer (het gemiddelde van de rapportcijfers bereikbaarheid bedrijfsomgeving per bus en de 

bereikbaarheid bedrijfsomgeving per trein). Dit cijfer ligt boven het gemiddelde rapportcijfer van 6,6 

van de acht vergelijkingssteden.  
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5.12 Bereikbaarheid bedrijfsomgeving voor vrachtverkeer 

 

Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S gemeente Nijmegen. 

Het rapportcijfer voor de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving voor het vrachtverkeer is gedaald. 

In 2016 waarderen Nijmeegse ondernemingen en instellingen de bereikbaarheid voor het 

vrachtverkeer met een 6,1. In 2014 was het rapportcijfer nog een 6,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

'06 '08 '10 '12 '14 '16

Terug naar dashboard ↑ 



nijmegen.nl/vestigingsklimaat  39 
 

6 Stedenvergelijking 
Een aantal rapportcijfers in de Monitor Vestigingsklimaat kunnen we vergelijken met het gemiddelde 

rapportcijfer van een achttal steden met elk tussen de 100.000 en 225.000 inwoners: Almere, Delft, 

Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden en Tilburg via de Peiling OndernemersKlimaat 

(POK). 

  rapportcijfers 

onderwerp Nijmegen    vergelijkingssteden 

ondernemersklimaat 6,7 6,1 

      

lokale en regionale arbeidsmarkt 6,7 5,5 

voldoende en goed aanbod vestigingsplaatsen 6,4 6,5 

beheer en onderhoud bestrating 6,5 6,2 

bereikbaarheid bedrijfsomgeving per auto 7,2 6,9 

bereikbaarheid bedrijfsomgeving per OV* 7,1 6,6 

criminaliteit en veiligheid 6,6 6,7 

*is voor Nijmegen het gemiddelde rapportcijfer van de bereikbaarheid bedrijfsomgeving per trein en per bus 
 

Uit deze tabel blijkt dat Nijmegen het goed doet wat betreft het algemeen rapportcijfer 

ondernemersklimaat in vergelijking met de vergelijkingsgroep steden. Op het gebied van de 

arbeidsmarkt, beheer en onderhoud bestrating, bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per auto en 

de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving per openbaar vervoer heeft Nijmegen hogere 

rapportcijfers dan de vergelijkingsgroep. Het voldoende en goed aanbod vestigingsplaatsen en de 

criminaliteit en veiligheid scoren iets onder deze benchmark. 
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