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1 Kerncijfers bedrijvigheid en innovatie in Nijmegen 
 

 

  

Ondernemers overwegend positief over:  

het innovatieklimaat 

 +1010 
Sinds 2013 

vestigingen sinds 2013 

 

 +380  -200 

EMT Halfgeleiders Health 
banen sinds 2013 

15 startups in Nijmegen 

in de afgelopen 10 jaar. 

Ter referentie: circa 20 

startups in Nederland 

per jaar. 

In de afgelopen jaren is het aantal banen in Nijmegen 

voor het eerst sinds 2011 gestegen. 

Toenemende bedrijvendynamiek: 

steeds meer starters en stoppers, 

aanwas blijft gelijk. 

innovatie 

  +400 

 

+105 

de toekomst van eigen innovaties 

samenwerking in 

eigen netwerk 

15 20 

56% 

54% 

68% 
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2 Samenvatting 
 

De Innovatiebarometer volgt ontwikkelingen rondom onderwerpen als innovatie, start-ups, 

broedplaatsen en incubators en geeft daarmee input voor het monitoren van de Economische 

Innovatie Agenda 2020. Bronnen voor dit onderzoek zijn onder andere de Monitor Vestigingsklimaat 

2014-2015 en de Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2015 (PWE). Daarnaast is er een indicatieve 

peiling gehouden onder een select aantal innovatieve ondernemers in Nijmegen.  

 

In Nijmegen lijkt een goede basis te liggen voor innovatie en innoverende bedrijven. De 

arbeidsmarkt ontwikkelt zich positief en de waardering voor verschillende randvoorwaarden voor 

innovatie is goed. Daarbij zijn bedrijven positief gestemd over de eigen innovatieve ontwikkelingen.  

 

De Nijmeegse arbeidsmarkt leeft weer op in vergelijking met eerdere jaren. Het aantal 

arbeidsplaatsen is de afgelopen twee jaar weer toegenomen (+380). Daarnaast lijkt in de loop van de 

tijd de bedrijvendynamiek toe te nemen. Er starten en stoppen steeds meer bedrijven, maar de 

aanwas schommelt rond de 500 bedrijven per jaar. Dit zijn belangrijke indicaties voor een positieve 

ontwikkeling van de innovatiekracht in Nijmegen. 

Bedrijven in de zogenaamde topsectoren (Energie & Milieu Technologie, Halfgeleiders & Technologie 

en Health) zijn over het algemeen positiever dan andere Nijmeegse bedrijven over het 

ondernemersklimaat in Nijmegen en de ontwikkelingen hiervan in de afgelopen jaren. Bedrijven 

binnen de topsector EMT zijn het meest positief over het ondernemersklimaat in Nijmegen. Daarbij 

geven zij aan dat de gemeente vooral voorrang moet geven aan het stimuleren van innovatie, de 

health sector, de maakindustrie en de lokale arbeidsmarkt. 

 

Met circa 56% (29 van de 52 bedrijven) is het grootste deel van de innovatieve ondernemers 

tevreden of zeer tevreden over het Nijmeegse innovatieklimaat, tegenover 6% ontevreden 

ondernemers. Bij ideeën om het innovatieklimaat te verbeteren blijkt er een duidelijke tweedeling 

tussen de extra behoefte van starters en grotere bedrijven. Startende innovatieve bedrijven geven 

aan vooral meer behoefte te hebben aan een inspirerende werkomgeving, connecties met 

gelijkgestemde ondernemers en een lage instapdrempel voor onder andere werkplekken, de vele 

verschillende benodigde voorzieningen en financiën. Grotere bedrijven geven aan meer behoefte te 

hebben aan verbindingen met de nationale en wereldeconomie en manieren om deze tot stand te 

laten komen.  

 

Daarnaast zijn de ondernemers positief gestemd over de uitkomst van de eigen innovatieve 

ontwikkelingen. Ondernemers geven aan dat 54 % van de innovaties binnen hun bedrijf (35 van de 

67 ontwikkelingen) naar verwachting met success wordt afgerond. 14% van de innovaties (9 

ontwikkelingen) zijn stopgezet in het afgelopen jaar. 

 

Samenwerkingspartners voor innovatie zijn veelal andere bedrijven en kennisinstellingen. 

Overheden, banken of particuliere investeerders zijn minder in het samenwerkingsnetwerk 

aanwezig. Men zoekt deze samenwerkingsverbanden vooral in Nederland, minder in de regio of in 

het buitenland. Ondernemers en instellingen zijn overwegend positief over de 

samenwerkingsverbanden die zij hebben met de verschillende samenwerkingspartners(68%).  
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De definitie van een startup in Nijmegen is een klein startend bedrijf, snelgroeiend en actief binnen 

de sectoren zakelijke dienstverlening, communicatie, informatie of één van de topsectoren (Energie 

& Milieu Technologie, Halfgeleiders & Technologie en Health). De vestigings- en 

werkgelegenheidsgegevens van de Provinciale Werkgelegenheids Enquete 2015 zijn gebruikt om het 

aantal startups in Nijmegen er uit te lichten. In de afgelopen 10 jaar, zijn er in totaal 15 bedrijven in 

Nijmegen die als startup gekenmerkt kunnen worden. Ter referentie: Door het economisch bureau 

van ING wordt geraamd dat er in Nederland per jaar ongeveer 20 succesvolle startups zijn. Zij 

gebruiken echter een definitie die veel dieper op de bedrijfsvoering ingaat. Het aantal echte startups 

in Nederland en Nijmegen lijkt daarmee gering, maar omvat slechts een klein deel van het totaal 

aantal starters. In toekomstige edities van de Innovatiebarometer worden meer gegevens verzameld 

over de (ontwikkeling van) broedplaatsen en incubators in Nijmegen om hierover gedetailleerder 

uitspraken te kunnen doen. 
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3 Onderzoeksopzet Innovatiebarometer 
 

3.1 Inleiding 
 

We geven uitvoering aan de Economische Innovatie Agenda 2020. Dat doen we door met partners 

projecten te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan een sterkere Nijmeegse 

kenniseconomie. Daarbij is het van belang dat we de uitvoering hiervan monitoren. Op macro- en 

microniveau hebben we veel informatie en kennis. Het gaat dan bijvoorbeeld om de provinciale 

werkgelegenheidscijfers  én informatie afkomstig van individuele bedrijfsbezoeken. Echter om  goed 

te monitoren is het nodig om ook op mesoniveau kwalitatieve en kwantitatieve informatie te 

ontsluiten. Zodat we onder meer zicht krijgen op de ontwikkeling van startups, op het functioneren 

van broedplaatsen en  op de innovatiekracht van het MKB. Daarvoor hebben we de 

innovatiebarometer ontwikkeld. Het is een samengesteld kwalitatief en kwantitatief instrument dat 

ons inzicht geeft in het reilen en zeilen  van de Nijmeegse kenniseconomie. We gaan de barometer 

verder ontwikkelen en eens in de twee jaar opstellen. De Innovatiebarometer is een nieuw 

instrument dat niet pretendeert om de hele Nijmeegse kenniseconomie in beeld te brengen (het is 

niet allesomvattend), maar met dit instrument krijgen we wel belangrijke indicaties over hoe de 

Nijmeegse kenniseconomie er voor staat. 

 

3.2 Onderzoeksopzet 2016 
 

Deze Innovatiebarometer richt zich vooral op het gedetailleerd in beeld brengen en volgen van 

innovatie op mesoniveau . Het niveau tussen het kwantitatieve, stadsbrede macroniveau en het 

kwalitatieve microniveau gericht op individuele bedrijven en relaties. Op beide niveaus worden 

ontwikkelingen en contacten sterk bepaald door individuele (de grootste) ondernemingen binnen de 

gemeentegrenzen en hierdoor blijven onderliggende ontwikkelingen die de andere bedrijven 

doormaken verborgen. Daarentegen is in innovatie een verschuiving gaande van grote naar kleinere 

bedrijven en van innovatie binnen bedrijven naar innovatierelaties tussen bedrijven. Hierdoor wordt 

dit tussenliggende niveau steeds meer bepalend. Om bij deze trends aan te sluiten en deze 

ontwikkelingen gedetailleerder in beeld te krijgen, zoomen we in op het tussenliggende mesoniveau.  

 

De Innovatiebarometer richt zich op twee groepen bedrijven: 1. Innoverende bedrijven1  2. Bedrijven 

gevestigd in broedplaatsen en incubators2. Voor een ‘vliegende start’ van de Innovatiebarometer zal 

de eerste editie bestaan  uit verschillende onderdelen: 

• Peiling Innovatiebarometer (via het innovatiepanel) 

• Monitor Vestigingsklimaat 2014-2015 

• Statistische gegevens (o.a. PWE 2015) 

 

                                                           
1
 Geselecteerd op basis van de sector waarin de bedrijven actief zijn: de topsectoren Energie & Milieu 

Technologie, Halfgeleiders & Technologie en Health plus zakelijke dienstverlening, informatie en 
communicatie. 
2
 Broedplaatsen en incubators zijn bedrijfsverzamelplaatsen waar starters en startups kunnen werken aan het 

product met behulp van de kennis en faciliteiten van een groot bedrijf of kennisinstelling.  
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Om de Innovatiebarometer te voorzien van een stevige basis is er een innovatiepanel samengesteld. 

Het innovatiepanel bestaat uit een select deel van de innoverende bedrijven en bedrijven in 

broedplaatsen in Nijmegen. Deze selectie is gemaakt om gericht te zoeken naar  verbeterpunten en 

kansen voor innovatie in Nijmegen. Met een onderzoek onder een bredere, willekeurige selectie van 

bedrijven kunnen relevante reacties ondersneeuwen. Bedrijven zijn  op basis van de 

bedrijfsactiviteiten voor het panel geselecteerd en benaderd om een online vragenlijst in te vullen. 

Het doel van de vragenlijst is het vergroten van de kennis over innovatie bij Nijmeegse bedrijven en 

tegelijkertijd in te zoomen op de innovatie in Nijmegen.  

 

Daarbij is ook gevraagd hoe tevreden ondernemers en instellingen zijn over het Nijmeegse 

innovatieklimaat. Wat van belang is voor een goed innovatieklimaat kan per bedrijf of sector 

verschillen.  Het innovatieklimaat omvat onder andere (maar niet uitsluitend) de ruimte voor de 

ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten, diensten en werkwijzen. 

Ook kan het innovatieklimaat worden versterkt door de kwaliteit van het vestigingsklimaat, de 

aantrekkingskracht voor talent, een internationale oriëntatie, voorziening in 

stimuleringsmaatregelen, opleidingsmogelijkheden, onderzoeksfaciliteiten en een goede 

samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. In de Innovatiebarometer is aan 

ondernemers, bedrijven en instellingen over gelaten wat zij van belang vinden voor het  

innovatieklimaat en welke elementen volgens hen verbeterd kan worden. Hierdoor sluiten we geen 

mogelijke elementen uit die van belang kunnen zijn voor het innovatieklimaat en blijft de enquête 

beperkt in lengte. 

 

De Monitor Vestigingsklimaat bevat verschillende waarderingen en informatie over te leggen 

prioriteiten die interessant zijn voor de Innovatiebarometer. Hierbij is specifiek gekeken naar de 

opvattingen van bedrijven actief in de Nijmeegse topsectoren. Deze gegevens versterken daarmee 

de basis voor de Innovatiebarometer. De eerste editie van de Innovatiebarometer is gecompleteerd 

met vestigings- en werkgelegenheidsgegevens uit de PWE 2015. 

 

3.3 Onderzoeksopzet 2017 en verder 
 

In toekomstige edities blijven we dit meetinstrument verder ontwikkelen. We willen de peiling voor 

de Innovatiebarometer (twee)jaarlijks herhalen. Hierbij verwerken we ook de statistieken. Daarnaast 

is het streven in toekomstige rapportages meer informatie op microniveau te verzamelen om 

hierover op een hoger niveau, het mesoniveau te kunnen rapporteren.  Bronnen voor deze 

microdata kunnen onder andere de broedplaatsen of bedrijven zelf zijn.  

  

Via de ‘sneeuwbalmethode’ wordt er binnen het innovatiepanel gezocht naar andere innoverende 

bedrijven om het panel mee aan te vullen. Aan de leden van het innovatiepanel wordt gevraagd 

andere personen en bedrijven te noemen waar we zeker contact mee zouden moeten opnemen 

wanneer het gaat om innovatie.  
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4 Analyse arbeidsmarkt 
 

Innovatie is mensenwerk. En, hoe de (lokale) arbeidsmarkt zich ontwikkeld is een belangrijke 

indicator voor het presteren van bedrijven. Een sterke lokale arbeidsmarkt werkt als voedingsbodem 

voor innovatie en tegelijkertijd als een magneet voor nieuwe innovativiteit. Voor de analyse van de 

Nijmeegse arbeidsmarkt zijn gegevens van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête Gelderland 

(LISA-register) 2016 gebruikt. De topsectoren omvatten het (1) EMT cluster, (2) halfgeleiders en 

technologie cluster en het (3) health cluster.  

4.1 Nijmeegse arbeidsmarkt veert op 
 

Figuur 1: Aantal arbeidsplaatsen en het aantal vestigingen van bedrijven, overheid en kennisinstellingen in Nijmegen. 

 
Het aantal vestigingen van bedrijven, overheid en instellingen in Nijmegen stijgt gestaag door de 

jaren heen, jaarlijks komen er per saldo zo’n 400 tot 600 vestigingen bij in Nijmegen. Wat betreft 

aantal arbeidsplaatsen in Nijmegen kent de arbeidsmarkt betere en slechtere momenten. Tussen 

2011 en 2014 is het aantal arbeidsplaatsen gedaald van 100.000 tot 97.300. In 2015 is het aantal 

weer gestegen tot circa 98.060.  

 
Figuur 2: De percentuele werkgelegenheidsontwikkeling voor Nijmegen en provincie Gelderland, jaar op jaar. 

 
De werkgelegenheidsontwikkeling in Nijmegen van de afgelopen jaren is vergelijkbaar met de 

werkgelegenheidsontwikkeling in geheel Gelderland, maar heeft iets hogere pieken en iets diepere 

dalen. De laatste jaren is de opwaartse lijn in Nijmegen iets sterker ingezet in vergelijking met het 

gemiddelde in Gelderland. 
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4.2 Health cluster positief, andere topsectoren vrij stabiel  
 
Figuur 3: Aantal vestigingen per topsector in Nijmegen. 

 
In alle topsectoren (EMT, Halfgeleiders en technologie en Health) is het aantal vestigingen de 

afgelopen jaren gestegen. In het Health-cluster is de stijging van het aantal vestigingen het 

duidelijkst, er zijn per saldo circa 1.060 vestigingen bijgekomen. De forse stijging in het aantal 

vestigingen in Health komt bijna in zijn geheel door de sterke toename van het aantal ZZP’ers in deze 

sector (zie ook figuur 4) . In het EMT-cluster is het aantal vestigingen met ongeveer 100 toegenomen 

en in de Halfgeleiders en technologie-cluster met ongeveer 120. Ook voor deze sectoren zijn de 

ZZP’ers verantwoordelijk voor het groeiend aantal vestigingen. 

Figuur 4: Aantal vestigingen Health cluster in Nijmegen naar bedrijfsgrootte. 

 
 

  

0

500

1000

1500

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

aa
n

ta
l v

e
st

ig
in

ge
n

 

EMT cluster Halfgeleiders en technologie Health cluster

0

500

1000

1500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

aa
n

ta
l v

e
st

ig
in

ge
n

 

1 of 2 werknemers 3-10 werknemers

11-25 werknemers meer dan 25 werknemers



 10 
 

Figuur 5: Aantal arbeidsplaatsen per topsector in Nijmegen. 

 

 
In het Healthcluster stijgt de werkgelegenheid licht, met ongeveer 400 arbeidsplaatsen vanaf 2013. 

Sinds 2011 daalt de werkgelegenheid licht in het EMT-cluster (circa -1.600 banen vanaf 2011) en het 

halfgeleiders en technologiecluster (circa -1.350 banen vanaf 2011). Deze daling wordt voornamelijk 

veroorzaakt door het verlies aan werkgelegenheid binnen één groot bedrijf die in beide topsectoren 

actief is en meetelt.  

 

Wanneer we dit bedrijf buiten beschouwing laten komt er een stabiel beeld naar voren wat betreft 

de werkgelegenheid in de EMT en halfgeleiders en technologie clusters (zie Figuur 6). Sinds 2013 is 

het aantal banen in de halfgeleiders en technologie sector met circa 105 arbeidsplaatsen gestegen. 

In de EMT sector is het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 200 afgenomen sinds 2013. Voor beide 

sectoren is op de langere termijn, in de periode 2006-2015 een licht stijgende trend in het aantal 

arbeidsplaatsen waar te nemen (EMT + 160, halfgeleiders en technologie + 230).  

Figuur 6 (vervolg figuur 5): Ingezoomd op aantal arbeidsplaatsen in de topsectoren EMT en Halfgeleiders en Technologie, 
cijfers minus “grote speler”. 
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5 ZZP’ers, starters en Startups 
 

Succesvolle startups zijn de paradepaardjes van een innovatieve economie. Vaak kleine bedrijven die 

snel kunnen inhaken op de meest recente (technologische) ontwikkelingen. Snelle groei, 

wereldwijde afzet en een schaalbaar businessmodel3 zijn veelgebruikte woorden bij het omschrijven 

van startups. Maar niet iedere starter groeit uit tot een startup4 en het aantal succesvolle startups is 

beperkt5. Het totaal aantal startende bedrijven kan wel een duidelijk teken zijn van 

ondernemerschap wat ten grondslag ligt aan het ontstaan van startups. Daarnaast zijn er maar een 

paar succesvolle startups nodig om anderen te inspireren, bedrijvigheid aan te trekken en een regio 

als innovatief bekend te laten zijn. In dit hoofdstuk kijken we naar het aantal kleine bedrijven en de 

bedrijfsdynamiek. Daarnaast zoomen we in op de startups in Nijmegen.  

5.1 Toename aantal ZZP’ers 
 
Figuur 7: Aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in Nijmegen. 

 
Er is een gestage toename van zzp’ers in Nijmegen, gemiddeld komen er per jaar circa 550 zzp’ers 

bij. In totaal komen er tussen 2006 en 2015 ongeveer 5.000 zzp’ers bij. Eerder (Figuur 4) hebben we 

kunnen zien dat hiervan ongeveer 1.000 zzp’ers in de health-sector starten.  

  

                                                           
3
 Het gemakkelijk kunnen vergroten van de productie of het aanbod. Een voorbeeld van het businessmodel 

van Airbnb is zeer schaalbaar, het kost relatief weinig moeite om nieuwe accommodaties in het aanbod op te 
nemen of in nieuwe landen te starten. Men moet aan de (lokale) regelgeving voldoen en zorgen dat de digitale 
applicatie werkt. Het businessmodel van een hotelketen is minder makkelijk schaalbaar doordat er onder 
andere ook een fysiek gebouw en personeel nodig is. 
4
 Kamer van Koophandel (2015), Zzp’ers: Wie ze zijn en wat ze willen; typologie, samenwerking, ambities en 

informatiebehoefte. 
5
 ING Economisch Bureau (2015), Eén op 10.000 starters wordt succesvolle startup. 
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5.2 Toename aantal starters en stoppers 
 
Figuur 8: Aantal starters, stoppers en de aanwas van bedrijven (aantal starters minus aantal stoppers) in Nijmegen. 

 

Bedrijvendynamiek is  een belangrijk onderdeel van de vernieuwing en innovatiekracht in een regio6. 

Veel startende bedrijven werken met nieuwe technieken en volgen marktontwikkelingen op de voet. 

Een grote bedrijvendynamiek betekent daarmee onder andere een met de marktontwikkelingen 

soepel meebewegende economie. Het aantal startende bedrijven overtreft het aantal stoppende 

bedrijven (zie figuur 8). In 2014-2015 starten en stoppen meer vestigingen dan in 2006-2007. De 

aanwas van vestigingen blijft fors (sinds 2013 +1010 vestigingen), maar is in de loop van de jaren wel 

iets getemperd.  Deze ontwikkelingen zijn een indicatie voor een toenemende bedrijvendynamiek in 

Nijmegen.  

5.3 Wat is een startup? 
 

Startups zijn anders dan ‘normale’ startende bedrijven. Startups houden zich bezig met innovatieve, 

schaalbare en marktontwrichtende producten of diensten. Daarbij komen beelden van hippe jonge 

ondernemers en een speelse bedrijfscultuur al snel boven. Er zijn verschillende definities van 

startups door verschillende partijen. Specifiek voor Nijmegen zijn er nog weinig cijfers bekend. In 

deze paragraaf gaan we eerst in op  definitie van startup van het economisch bureau van ING en het 

CBS en tot welke aantallen startups dit in Nederland leidt .  We gaan hier nadrukkelijk op in om aan 

te kunnen geven binnen welke context een startup onderscheiden wordt . Wij onderscheiden 

startups in Nijmegen  aan de hand van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête Gelderland (LISA-

register) voor de jaren 2006-2015. We hebben daarbij gekeken naar snelgroeiende bedrijven in 

specifieke bedrijfssectoren. 

  

                                                           
6
 ING Economisch Bureau (2014), Innovatiepotentieel niet in alle provincies benut. 
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5.3.1 Startups in Nederland volgens ING 

De definitie die het economisch bureau van ING definieert voor startups is7:  

1. Snelle groeier en groeit naar tenminste 10 personen.  

2. Disruptief, zet een markt op zijn kop met een nieuw verdienmodel.  

3. Het verdienmodel is schaalbaar, veelal internet(applicaties) gerelateerd.  

4. Gemakkelijk internationaal uit te rollen. 

5. Een jong bedrijf, eerste successen binnen circa vijf jaar na oprichting.  

6. Gefinancierd met risicodragend kapitaal. 

 

Hieruit volgt dat er in heel Nederland jaarlijks ongeveer 20 bedrijven zijn die uitgroeien tot een 

succesvolle startup. Dit is naar schatting maximaal 10% van de in totaal 200 opgerichte startups per 

jaar. De 90% die het niet halen staken de bedrijvigheid binnen een paar jaar of blijven kleine 

bedrijfjes. Een snelle groei van het bedrijf is daarmee een zeer belangrijke factor om het succes van 

een startup te bepalen. De meest succesvolle startups die een bedrijfswaarde van $1 miljard 

bereiken van worden Unicorns genoemd. Ter wereld zijn er 174 Unicorns, waaronder 1 Nederlands 

bedrijf8.  

5.3.2 Startups in Nijmegen 

De definitie die we hanteren voor startups in Nijmegen is de volgende: 

1. Startend als een klein bedrijf (minder dan 5 werknemers). 

2. Actief binnen informatie, communicatie, zakelijke dienstverlening of één van de topsectoren 

van de gemeente Nijmegen . 

3. Tenminste groeiend met (gemiddeld) 2 personen per jaar.  

 

De definitie voor startups van de ING en van de gemeente Nijmegen overlappen elkaar. De definitie 

van de gemeente Nijmegen richt zich op klein beginnende, snelgroeiende bedrijven binnen bepaalde 

sectoren. De definitie van ING gaat een stap verder en gaat dieper in op de input van het bedrijf (o.a. 

bedrijfsmodel, producten en productiemethodes). Het onderscheiden van ‘echte startups’ volgens 

de ING-opvatting (circa 20 startups per jaar) vergt meer inhoudelijke kennis van het bedrijf, 

producten en processen zelf. Het is daardoor ook moeilijker het aantal startups op deze manier te 

monitoren. Het verschil in criteria waaraan de startup moet voldoen zie je ook terug in de 

gepresenteerde aantallen. De groei in het aantal werknemers wordt in beide definities gebruikt en 

kan bij alle bedrijven getoetst worden. Daardoor is de snelle groei in arbeidsplaatsen van een bedrijf 

als indicator voor succes een goed startpunt voor de zoektocht naar snelgroeiende innovatieve 

bedrijven binnen de regio of gemeentegrenzen.  

 

  

                                                           
7
 ING Economisch Bureau (2015), Eén op 10.000 starters wordt succesvolle startup. 

8
 Fortune (2016) aantal op 18-03-2016, opgevraagd via http://fortune.com/unicorns/. 

http://fortune.com/unicorns/
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Als we onze definitie voor startups hanteren (Startend als een klein bedrijf (minder dan 5 

werknemers), actief binnen informatie, communicatie, zakelijke dienstverlening of één van de 

Nijmeegse topsectoren en tenminste groeiend met (gemiddeld) 2 personen per jaar) dan komen we 

tot de realisatie van 15 startups in de afgelopen 10 jaar. Hiervan zijn er 11 actief binnen de 

topsectoren. Een overzicht (hier kan 1 bedrijf meetellen binnen meerdere sectoren):  

 4 startups actief binnen zakelijke dienstverlening 

 3 startups actief binnen informatie en communicatie 

 8 startups actief in cluster Health, voornamelijk klinieken en (vestigingen van) 

zorginstellingen. 

 4 startups actief in cluster halfgeleiders en technologie. 

 1 startup actief in cluster EMT. 

 

Deze 15 bedrijven groeiden gemiddeld met bijna 3 arbeidsplaatsen per jaar. In totaal waren zij goed 

voor een groei van circa 260 arbeidsplaatsen in de afgelopen 10 jaar. 

 

 

  

Figuur 9: Startups in Nijmegen en Nederland en Unicorns; een overzicht. 
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6 Ondernemersklimaat en prioriteiten 
 

Ondernemers hebben een goed ondernemersklimaat nodig. Een basis van onder andere ruimte om 

te ondernemen, voorzieningen, dienstverlening en infrastructuur waarop men kan bouwen. Een 

ondernemersklimaat in een regio zal niet direct ondernemers van elders aantrekken, men gaat er 

vanuit dat de basiselementen van het ondernemersklimaat goed geregeld zijn. Maar wanneer 

bedrijven succesvol zijn kan de perceptie van ondernemers over de dienstverlening en infrastructuur 

hen wel overhalen te blijven. Om hiervan een beeld te krijgen is een verdiepende analyse uitgevoerd 

op de Monitor Vestigingsklimaat 2014-2015. 

De Monitor Vestigingsklimaat bevat verschillende gegevens over wat bedrijven vinden van het 

ondernemersklimaat in Nijmegen. De waardering voor het ondernemersklimaat is een belangrijke 

graadmeter hoe de randvoorwaarden voor ondernemerschap en de dienstverlening naar 

ondernemers toe in de gemeente. In deze Innovatiebarometer is specifiek gekeken naar de 

Nijmeegse topsectoren. Topsectoren omvatten het (1) EMT cluster, het (2) halfgeleiders en 

technologie cluster en het (3) health cluster. De resultaten zijn voor bedrijven met 3 of meer 

werknemers. In Figuur 10 en Figuur 11 is de verdeling van deelnemende bedrijven naar de 

topsectoren en bedrijfsgrootte weergegeven. 

 
Figuur 10: Aantal bedrijven binnen de topsectoren in Nijmegen in de Monitor Vestigingsklimaat, naar bedrijfsgrootte, 
(vanaf 3 of meer werknemers). 

 
topsectoren 

3-10 werknemers 47 

11-25 werknemers 21 

meer dan 25 werknemers 53 

Totaal 121 
 
Figuur 11: Aantal Nijmeegse bedrijven in Monitor Vestigingsklimaat, per topsector, naar bedrijfsgrootte. 

Aantal bedrijven in Monitor Vestigingsklimaat binnen topsectoren 

 
EMT Halfgel. en tech. Health 

3-10 werknemers 5 10 32 

11-25 werknemers 4 6 11 

meer dan 25 werknemers 3 9 41 

totaal 12 25 84 
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6.1 Bedrijven uit topsectoren positiever over ondernemersklimaat 
 
Figuur 12: Waardering voor (aspecten van) het ondernemersklimaat in Nijmegen, voor bedrijven binnen topsectoren en 
gemiddelde van de monitor vestigingsklimaat (MVK). 

 
topsectoren gemiddelde MVK 

ondernemersklimaat 6,9 6,5 

bedrijfsomgeving 7,5 6,9 

huisvesting 7,6 7,4 
 

Bedrijven uit de topsectoren zijn positiever over het ondernemersklimaat en samenhangende 

indicatoren. Wanneer we deze waarderingen bekijken per bedrijfsgrootte zien we in de bedrijven 

binnen de topsectoren met 3-10 werknemers een duidelijk hogere waardering voor de 

bedrijfsomgeving (7,7 versus 7,3 en 7,2). Er zijn geen andere verschillen in de waarderingen van 

kleinere of grotere bedrijven voor het ondernemersklimaat. 

 
Figuur 13: Waardering voor (aspecten van) het ondernemersklimaat in Nijmegen, per topsector. 

 
EMT Halfgel. en tech. Health 

ondernemersklimaat 7,3 6,7 6,9 

bedrijfsomgeving 7,4 7,4 7,5 

huisvesting 8,1 7,7 7,5 
 

Bedrijven binnen de topsector Energie en MilieuTechnologie (EMT) zijn duidelijk positiever over het 

ondernemersklimaat. Bedrijven binnen de topsectoren Health en Halfgeleiders en technologie laten 

ook een duidelijk positiever dan gemiddeld sentiment zien. 

 
Figuur 14: De ontwikkeling van het ondernemersklimaat en de bedrijfsomgeving het afgelopen jaar volgens Nijmeegse 
ondernemingen (in percentage van aantal antwoorden). 
 

  
De grootste groep bedrijven vindt het ondernemersklimaat of de bedrijfsomgeving hetzelfde 

gebleven in het afgelopen jaar. Bedrijven uit de topsectoren zijn wel vaker positief en minder vaak 

negatief over de ontwikkelingen van het ondernemersklimaat en de bedrijfsomgeving in het 

afgelopen jaar dan gemiddeld. Daarnaast is er geen duidelijke relatie gevonden tussen sentiment 

over het ondernemersklimaat en bedrijfsgrootte. 

 
  

0%

20%

40%

60%

80%

verbeterd gelijk verslechterd

%
 v

an
 a

n
tw

o
o

rd
e

n
 

overige sectoren topsectoren

0%

20%

40%

60%

80%

verbeterd gelijk verslechterd

%
 v

an
 a

n
tw

o
o

rd
e

n
 

overige sectoren topsectoren

Ondernemersklimaat afgelopen jaar Bedrijfsomgeving afgelopen jaar 



 17 
 

Figuur 15: De ontwikkeling van het ondernemersklimaat en de bedrijfsomgeving het afgelopen jaar volgens Nijmeegse 
ondernemingen, naar topsector (in percentage van aantal antwoorden). 

 

  

 
Bedrijven in topsector health zijn iets positiever over de ontwikkeling van het ondernemersklimaat, 

bedrijven binnen EMT sector duidelijk positiever over ontwikkelingen bedrijfsomgeving, de groep die 

een verbetering ziet is ongeveer even groot als de groep die geen ontwikkeling binnen de 

bedrijfsomgeving heeft waargenomen. 

 

6.2 Andere prioriteiten voor bedrijven in topsectoren 
 
Figuur 16: Top 5 prioriteiten van bedrijven en bedrijven binnen topsectoren. 

top 5 prioriteiten   top 5 prioriteiten topsectoren 

item % antwoorden   item % antwoorden 

minder gemeentelijke regels / lasten 53% 
 

minder gemeentelijke regels / lasten 34% 

verbeteren van de autobereikbaarheid 30% 
 

lokale arbeidsmarkt 32% 

verdere ontwikkeling binnenstad 29% 
 

stimuleren van innovatie en kennis 32% 

stimuleren van innovatie en kennis 19% 
 

versterken medische- en gezondheidssector 29% 

versterken acquisitie nieuwe bedrijven 18% 
 

verbeteren van de autobereikbaarheid 27% 

 

Aan bedrijven in Nijmegen is gevraagd welke onderwerpen prioriteit zouden moeten krijgen bij de 

gemeente. De prioriteiten van bedrijven in de topsectoren liggen anders dan bij bedrijven actief in 

andere sectoren. Het stimuleren van innovatie, het versterken van de eigen  sector en de lokale 

arbeidsmarkt zijn relatief belangrijker. 
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Figuur 17: Top 5 prioriteiten per topsector. 

top 5 prioriteiten Halfgeleiders en technologie   top 5 prioriteiten Health 
 item % antwoorden   item % antwoorden 

aandacht voor de maakindustrie 41% 
 

minder gemeentelijke regels / verlaging lasten 44% 

lokale arbeidsmarkt 31% 
 

versterken medische- en gezondheidssector 41% 

verbeteren van de autobereikbaarheid 30% 
 

stimuleren van innovatie en kennis 34% 

versterken acquisitie nieuwe bedrijven 25% 
 

lokale arbeidsmarkt 29% 

versterken technologische sector 22% 
 

verbeteren van de autobereikbaarheid 28% 

 

top 5 prioriteiten EMT 
 

  

item % antwoorden   

stimuleren van innovatie en kennis 51% 
 lokale arbeidsmarkt 46% 
 verbinding leggen met vliegveld Weeze 28% 
 versterken acquisitie nieuwe bedrijven 25% 
 aanbod bedrijfslocaties 20% 
  

Het stimuleren van innovatie en de lokale arbeidsmarkt zijn duidelijke prioriteiten binnen de EMT-

sector. Aandacht voor maakindustrie is belangrijk voor de halfgeleiders en technologiesector. 

Binnen de Healthsector hebben de gemeentelijke regels en lasten en het stimuleren van de eigen 

sector prioriteit. 
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7 Peiling innovatieve bedrijven 
 

In dit hoofdstuk behandelen we de peiling die is uitgevoerd onder een geselecteerde groep 

bedrijven uit de topsectoren en broedplaatsen. Er zijn vragen gesteld als: Wat doen innovatieve 

bedrijven nu aan innovatie? Met wie werken ze samen? Wat zijn hun ideeën over innovatie in 

Nijmegen? Door het specifiek selecteren van innovatieve bedrijven in Nijmegen ontstaat er uit deze 

peiling een indicatief beeld van hoe het er voor staat met het innovatieklimaat in Nijmegen. 

 

7.1 Goede respons 
 
Figuur 18: Respons innovatie-enquête.   
  

Het uitzetten van de vragen heeft een goede respons 

opgeleverd, van de 135 ondernemers in het panel hebben 53 

meegedaan aan de eerste peiling. Een respons van bijna 

40%.  

 

 
 
 
 
 

 

7.2 Helft van de bedrijven ‘volwassen’ 
 
Figuur 19: In welke fase bevindt uw bedrijf zich? 
 

Er zijn vele manieren waarop bedrijven ingedeeld kunnen 

worden op levensfase, bijvoorbeeld door middel van het 

beeldende en beschrijvende model van McKeown (2010) of 

het meer traditionele model van Churchill & Lewis (1983)9. 

Gemeenschappelijk onderkennen zij voor bedrijven een 

start-, groei- en volwassen fase. 

 

We hebben aan de bedrijven in het innovatiepanel gevraagd 

zichzelf in te delen. Bijna de helft van de bedrijven heeft 

zichzelf ingedeeld in de ‘volwassen’ fase. De fase waarin het 

bedrijf zich bevindt zegt iets over de intenties en plannen 

van het bedrijf voor de toekomst. De verwachting is  

dat bedrijven die zichzelf indelen in de startende of groeiende fase in de nabije toekomst sneller 

zullen groeien en bedrijven in de volwassen fase meer proberen de in het verleden behaalde 

resultaten te consolideren. Zowel grote en kleine bedrijven classificeren zichzelf als groeiend of 

volwassen. Enkel kleinere bedrijven delen zichzelf in als startend.  

 

                                                           
9
 Voor een overzicht zie: Cees in ’t Veld (2003) De levenscyclus van een onderneming, 

http://www.focusopverbeteren.nl/levenscyclus-van-een-onderneming/. 
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7.3 Optimisme over innovatie 
 
Figuur 20: Welke percentage van het personeel voert Research & Development taken uit (aantal antwoorden) 
 

In bijna een kwart van de bedrijven heeft meer dan 75% van 

het personeel R&D taken. Dit zijn vaak kleinere bedrijven 

actief in productontwikkeling of grotere 

onderzoeksinstellingen. In ongeveer de helft van de 

bedrijven heeft minder dan 25% van het personeel R&D 

taken. Dit betreft vaker grotere bedrijven waar productie en 

innovatie gezamenlijk oplopen met voor iedere taak 

gespecialiseerd personeel. Daarnaast kleinere bedrijven die 

zicht toespitsen op de verkoop en implementatie van 

producten.  

Grotere bedrijven kunnen meerdere producten in verschillende ontwikkelingsstadia hebben met 

gespecialiseerd personeel. Kleinere bedrijven hebben een beperktere portefeuille, lopen een meer 

chronologisch proces door met hun eigen producten of specialiseren zich in één fase en hebben vaak 

personeel met meerdere taken. 
 
Figuur 21: (Verwachte) uitkomst van innovatieve ontwikkelingen (in percentage van aantal antwoorden)  
 

 
 

Bedrijven die op dit moment met innovaties bezig zijn10, hebben een positief gevoel over de in gang 

gezette ontwikkelingen. Van 54% (35 van de 67)ontwikkelingen bij hen nog lopende innovatieve 

ontwikkelingen is men zeker dat deze positief worden afgerond. Bij meer dan de helft van de 

innovatieve ontwikkelingen geven bedrijven aan dat zij zeker zijn van een positieve uitkomst. 12 

bedrijven geven aan op dit moment niet met nieuwe innovatieve ontwikkelingen bezig te zijn. Een 

aantal ontwikkelingen hebben het afgelopen jaar de markt niet gehaald. De vier hoofdredenen voor 

het falen die genoemd worden zijn:  

1. Het product bleek niet goed (genoeg) en voldeed niet aan de verwachtingen. 

2. Veranderende markt waardoor er geen vraag meer was naar het product of dienst. 

3. Er was onvoldoende financiering om het product verder te ontwikkelen. 

4. Het product was uiteindelijk technisch niet (meer) haalbaar. 

  

                                                           
10

 In de peiling hebben de bedrijven zelf aan ge geven of er ontwikkelingen binnen het bedrijf gaande zijn die 
zij innovatief vinden. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat we met een eigen definitie mogelijk 
innovatieve activiteiten uitsluiten en dit voor iedere sector anders kan zijn (zie bijvoorbeeld: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatie). Daarnaast om te voorkomen dat de enquete te lang zou worden. 
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7.4 Veel samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen 
 

Veel van de initiatieven om innovatie te stimuleren beginnen bij het verbeteren van samenwerking, 

het is daarom belangrijk het netwerk van innovatieve bedrijven te kennen. 
 
Figuur 22: De samenwerkingspartners van innovatieve bedrijven (in percentage van aantal antwoorden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan bedrijven is gevraagd hun eigen netwerk te beschrijven aan de hand van deze indeling. Een 

bedrijfsnetwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit samenwerkingsverbanden met lokale, Nederlandse en 

Europese bedrijven en daarbij nog een samenwerking met een kennisinstelling elders in de wereld 

en een samenwerking met particuliere investeerders uit Europa. 

 

Gesorteerd per samenwerkingspartner blijkt dat het meest wordt samengewerkt met andere 

bedrijven en kennisinstellingen. Minder met overheden, banken en accountants en particuliere 

investeerders. Dit lijkt logisch aangezien de financiering maar een klein deel is van het proces om 

een nieuw innovatief product te ontwikkelen. Tegelijkertijd bleek eerder al dat de financiering vaak 

een drempel is om ontwikkelingen van de grond te laten komen of tot een succes te maken. 
 
Figuur 23: Hoe verloopt deze samenwerking? 

36 van de 53 bedrijven zijn vooral positief over de 

samenwerkingsverbanden (68%). Vijf bedrijven beschrijven 

een aantal knelpunten. Financiering voor een product of 

activiteit komt soms niet van de grond. Het blijft moeilijk om 

investeerders te vinden en aanvraagtrajecten voor subsidies 

duren erg lang. Grotere bedrijven kunnen zelf 

ontwikkelingen financieren, voor starters en startups is dit 

lastiger te bewerkstelligen. Daarnaast loopt de 

daadwerkelijke samenwerking soms spaak door een trage of 

gebrek aan communicatie, gebrek aan product- of 

proceskennis van de samenwerkingspartner. Het gebrek aan 

kennis bij potentiele investeerders als het gaat om kennis 

van de specifieke markt of het specifieke product.  
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7.5 Geografisch sterk verspreide bedrijfsnetwerken 
 
Figuur 24: Het netwerk van bedrijven; waar zijn welke samenwerkingspartners van innovatieve bedrijven gevestigd (in 
percentage van het aantal antwoorden) 

 
 

Wat betreft de regionale heeft men vooral samenwerkingsverbanden op nationaal niveau en minder 

op regionaal of internationaal niveau.  De meeste samenwerkingspartners van Nijmeegse 

innovatieve bedrijven zijn binnen Nederland gevestigd. Verder wordt er over het geheel lokaal net 

iets meer samengewerkt dan in de EU of buiten Europa, maar dit verschil is niet groot. 

Samenwerking en innovatie lijken daarmee weinig verbonden aan de regio.  

 

Ook bij de opsplitsing naar de soorten samenwerkingspartners zien we het patroon terugkomen dat 

de meeste samenwerkingsverbanden met  andere bedrijven en kennisinstellingen gevormd worden 

binnen Nederland. Overheden, banken of particuliere investeerders zijn minder in het 

samenwerkingsnetwerk aanwezig, maar ook hier zijn de meeste samenwerkingsverbanden op 

nationaal niveau. Verder is opvallend dat het wat betreft samenwerking met kennisinstellingen en 

andere bedrijven weinig lijkt uit te maken of het kennisinstelling of bedrijf zich in Europa of in de rest 

van de wereld bevindt. Er zijn ongeveer evenveel samenwerkingsverbanden. 
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Figuur 25: Welke (geografische) markten bedienen de innovatieve bedrijven? 

 
 
Figuur 26: Samenhang in geografie van de samenwerking en afzetmarkt (in percentage van antwoorden). 

 
Er is een duidelijke samenhang tussen het bedrijfsnetwerk en de afzetmarkt. Een logische conclusie, 

maar geografische spreiding van bijvoorbeeld contacten of de afzetmarkt van het bedrijf is niet een 

doel op zich. Geografische spreiding is een indicator voor een succesvol bedrijf en/ of een 

succesvolle startup. De geografische spreiding in afzetmarkt of samenwerkingspartners vloeit dan 

voort uit een goed (schaalbaar) product en natuurlijk een goede vermarkting van dit product. Een 

van de voorwaarden waaraan een startup moet voldoen volgens het economisch bureau van ING11. 

 

  

                                                           
11

 ING Economisch Bureau (2015), Eén op 10.000 starters wordt succesvolle startup. 
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7.6 Tevredenheid over het innovatieklimaat in Nijmegen, maar ruimte 

voor verbetering 
 

In deze paragraaf gaat het over het innovatieklimaat. Globaal kan onder innovatieklimaat worden 

verstaan de ruimte in Nijmegen voor de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of 

verbeterde producten, diensten en werkwijzen. Per bedrijf of sector zijn andere elementen van 

belang voor een goed innovatieklimaat. Om te voorkomen dat we elementen uitsluiten die 

ondernemers belangrijk om succesvol te kunnen innoveren is er voor gekozen om de bedrijven en 

ondernemers te laten aangeven hoe zij het innovatieklimaat in Nijmegen beoordelen en welke 

elementen verbeterd kunnen worden.  

 
Figuur 27: Hoe tevreden zijn Nijmeegse ondernemers over het innovatieklimaat (in percentage van aantal antwoorden)? 

 
De benaderde innovatieve bedrijven zijn overwegend tevreden of zeer tevreden (circa 56%, 29 van 

de 52 bedrijven) over het innovatieklimaat in Nijmegen. Al met al een goede score. Dit betekent niet 

dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. Een groot deel  van de benaderde bedrijven staat neutraal 

tegenover het innovatieklimaat en circa 5% geeft aan ontevreden te zijn. Nijmeegse innovatieve 

ondernemers geven een breed palet aan aanbevelingen waarmee het innovatieklimaat verbeterd 

zou kunnen worden. In de antwoorden kan een onderverdeling worden gemaakt tussen de 

aanbevelingen voor de starters en kleinere bedrijven en de aanbevelingen voor grotere en 

volwassen bedrijven. 

7.6.1 Verbeterpunten volgens kleine bedrijven en starters 

Kleinere bedrijven blijken vooral behoefte te hebben aan toegankelijke voorzieningen en in 

verschillende mate gemeenschapsgevoel. Met toegankelijke voorzieningen worden onder andere 

bedoeld: werkplekken, informatie, geldstromen, productiemiddelen, communicatiemiddelen en 

technische voorzieningen. Dit zijn essentiële onderdelen van een succesvolle onderneming, maar 

voor beginnende ondernemers vaak onhaalbaar om deze zelf aan te schaffen of secundair aan het 

ontwikkelen en op de markt brengen van het eigen product. Door deze voorzieningen laagdrempelig 

aan te bieden kunnen ondernemers zich richten op het verbeteren van het eigen product en de 

overige vaardigheden gaandeweg verwerven. Onder andere de Radboud Universiteit speelt al een 

belangrijk rol in het aanbieden van technische voorzieningen. Door innovatieve ondernemers wordt 

voor de overige zaken vooral een faciliterende rol voor de overheid gezien. 
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Startende ondernemers zoeken meer dan een werkplek alleen, zij zoeken ook een inspirerende 

(werk)omgeving. Een omgeving waarin iets gebeurt en gelijkgestemde ondernemers in de nabijheid 

zijn, wordt belangrijk gevonden. Het idee is niet alleen dat startende ondernemers voorzieningen 

kunnen delen, maar tegelijkertijd ook elkaar kunnen opzoeken, bevragen en informeren. Daarnaast 

speelt vermaak een belangrijke rol voor het creëren van een ondernemende gemeenschap en ‘local 

buzz’.  

7.6.2 Aanbevelingen van grotere en volwassen ondernemers 

Grotere en meer volwassen innovatieve ondernemers hebben behoefte aan connecties met de de 

wereldeconomie zo blijkt uit de genoemde verbeterpunten. Connecties met andere landen, 

multinationals en handelsstromen zijn veel belangrijker voor het succes van een groter bedrijf dan 

een sterk regionaal netwerk. Maar om de eigen concurrentiekracht te vergroten hebben grotere 

bedrijven wel baat bij een sterke regionale identiteit die wordt verbonden aan ondernemerschap en 

innovativiteit. Dit trekt nieuwe ondernemers, werknemers met de juiste vaardigheden en nieuwe 

ideeën aan waarvan de grotere bedrijven kunnen meeprofiteren. De Radboud Universiteit speelt 

hier al een hele belangrijke rol in, maar volgens de Nijmeegse ondernemers zou de overheid hierbij 

ook kunnen helpen om deuren te openen en deze identiteit uit te dragen. 

 

Daarnaast blijft het buitenland lonken voor Nijmeegse groeiende en volwassen bedrijven. De wil is er 

om meer bedrijfsactiviteiten in bijvoorbeeld het Duitse achterland te ontplooien, maar verschillende 

praktische obstakels beletten de ondernemers hierin. Vaak gaat het om kennis van de taal en 

(zaken)cultuur die in Duitsland anders is dan in Nederland. Ook verschillen in wet- en regelgeving 

kunnen nog wel eens in de weg zitten. Volgens de ondernemers zou een informerende of 

intermediërende rol van de overheid kunnen helpen om de Duitse grens, maar ook andere grenzen 

(vaker) te overschrijden.   
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8 Broedplaatsen en incubators 
 

Lokaliteit is erg belangrijk voor innovatie12. Op plaatsen waar iets gebeurt  en waar mogelijkheden 

zijn tot persoonlijk contact ontstaan vaker verbindingen tussen personen en bedrijven. Door 

ontmoetingen ontstaat er vertrouwen en worden vaker dingen van waarde met elkaar uitgewisseld. 

Daarnaast kan contact tot nieuwe ideeën of motivatie leiden. Het is niet voor niks dat overal ter 

wereld wordt getracht campussen, broedplaatsen en bedrijfsverzamelplaatsen voor innovatieve 

bedrijven te creëren. Het is echter niet genoeg om de bedrijven alleen maar bij elkaar te plaatsen. 

Daarnaast moet er ook gekeken worden naar het profiel van de broedplaatsen. Ondernemers in de 

creatieve sector zoeken elkaar op een andere manier op en hebben andere voorzieningen nodig dan 

ondernemers die werkzaam zijn in wetenschapsgedreven en hightechsectoren. Nabijheid van 

concurrenten, samenwerkingspartners, toeleveranciers en afnemers is alleen voordelig als deze 

bedrijven een handelsrelatie kunnen opbouwen. Ook gespecialiseerde werknemers zijn gebaat bij 

sterke lokale professionele netwerken. Het gaat telkens om ontmoeting; formeel en informeel, 

bedoeld en onbedoeld, gepland en toevallig. 

8.1 Broedplaatsen in Nijmegen 
 

In Nijmegen zijn er diverse mogelijkheden voor startende ondernemers als het gaat om gedeelde 

werkplaatsen of flexplekken. Het aanbod varieert van alleen de verhuur van vierkante meters tot 

bureaus tot de verhuur van werkplekken binnen gemeenschappen van ondernemers en plekken met 

hightech onderzoeksfaciliteiten. Mercator Technology and Science Park (Radboud Universiteit) en 

Novio Tech Campus vallen onder de laatste groep. PH7 en de Smeltkroes richten zich meer op het 

gemeenschapsgevoel onder creatieve en ambachtsondernemers. Daarnaast zijn er nog Startup 

Nijmegen, de Splendorfabriek en Dock024 en vele andere formele en informele organisaties die in 

verschillende (meng)vormen werkplekken aanbieden of faciliteren. Dit aanbod sluit niet naadloos 

aan op de vraag. Onder andere lijkt er nog behoefte aan een  full-service startup hub en een 

incubator specifiek gericht op de ICT-sector13.  

Waar het profiel van deze broedplaatsen vrij duidelijk is, zijn cijfers over onder andere aantallen 

werkzame personen en aantallen vestigingen nog niet voldoende dekkend uit de bestaande bronnen 

te halen. De bedrijvendynamiek van de broedplaatsen en incubators ligt een stuk hoger dan elders. 

Tussen de start van een bedrijf en de verhuizing naar een andere locatie of het staken van de 

bedrijfsactiviteit ligt vaak een relatief korte tijd. Het is daardoor lastig deze locaties via de geijkte 

bronnen te volgen op bijvoorbeeld het aantal gevestigde bedrijven. Hiervoor is meer informatie 

nodig die bij bedrijven door middel van o.a. individuele gesprekken opgehaald moet worden.  

  

                                                           
12

 Ruimtevolk i.s.m. Planbureau voor de Leefomgeving (2015), Longread innovatiemilieus #1 t/m #6. 
13

 Gemeente Nijmegen (2016) Uitvoeringsprogramma startup ecosysteem. 
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Bijlage: Begrippenlijst Innovatiebarometer 
 

Een korte uitleg van een aantal begrippen die in de Innovatiebarometer voorkomen. 

Broedplaats of Incubator 

Een gebouw of andere locatie waar meerdere ondernemers zijn gevestigd. Vaak wordt hierbij door 

de broedplaatsorganisatie of Incubatororganisatie extra faciliteiten beschikbaar gesteld waar het 

collectief van ondernemers gebruik van kan maken. Deze extra faciliteiten kunnen onder andere een 

receptie, vergaderruimtes, maar ook begeleiding of specialistische apparatuur omvatten. 

Starter 

Een bedrijf, onderneming of instelling dat zich in de beginfase bevindt. Dit hoeft niet noodzakelijk 

ook een ZZP’er te zijn. 

Startup 

Er zijn verschillende manieren en definities waarop een startup onderscheiden kan worden. Over het 

algemeen gaat het om vernieuwende bedrijf dat in zijn beginfase zit, doorgaans op het domein van 

de nieuwe en opkomende technologieën, in het bijzonder op het domein van de nieuwe informatie- 

en communicatietechnologieën.  

Topsectoren 

De Nijmeegse topsectoren zijn Energie & Milieu Technologie, Halfgeleiders & Technologie en Health. 

Unicorn 

Startups die een bedrijfswaarde van $1 miljard bereiken. 

ZZP’er 

Een Zelfstandige Zonder Personeel. Een ondernemer die geen personeel in dienst heeft en voor 

eigen rekening en risico zijn diensten aanbied.  

 


