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Samenvatting en Conclusies 

 

In de Monitor Vestigingsklimaat wordt de vestigingsplaats Nijmegen onder de loep genomen. Aan 

ondernemers en instelling wordt gevraagd een waardering te geven aan drie onderdelen van het 

vestigingsklimaat: het ondernemersklimaat, de bedrijfsomgeving en de eigen huisvesting. Begin 2015 zijn 

er interviews gehouden met sleutelpersonen om de uitkomsten van het onderzoek beter te kunnen duiden. 

 

Het ondernemersklimaat in Nijmegen krijgt met het rapportcijfer 6,5 een voldoende van ondernemers en 

instellingen die in de stad gevestigd zijn. Twee jaar geleden kreeg het ondernemersklimaat een 

vergelijkbare score. Positieve ontwikkelingen zijn er bij de beoordeling voor de bereikbaarheid van de stad 

en de gemeentelijke vergunningverlening en dienstverlening. Vooral het persoonlijke contact wordt 

gewaardeerd. Tegelijkertijd wint de digitale communicatie aan bekendheid. Bedrijven zijn echter zeer 

kritisch op de dienstverlening als zij het gewenste resultaat niet bereiken. Bij voorkeur wordt de 

bestuurlijke prioriteit gelegd bij het verminderen van gemeentelijke regels en lasten  

 

De beoordeling voor de bedrijfsomgeving is met een gemiddelde van 6,9 ruim voldoende. Vooral de 

bedrijfsomgeving van het werkgebied Heijendaal wordt als zeer goed gewaardeerd. Het gemiddelde 

rapportcijfer is wel licht gedaald in vergelijking met de uitkomsten van de Monitor Vestigingsklimaat uit 

2010. De trend is positief voor de samenwerking tussen bedrijven. Voor veel ondernemers blijven verkeer, 

bereikbaarheid en vindbaarheid wel belangrijke onderwerpen om aan te pakken ter verbetering van de 

bedrijfsomgeving. 

 

Het rapportcijfer voor de eigen huisvesting is met een gemiddelde van 7,4 hoger dan dat voor de andere 

onderdelen van het vestigingsklimaat. Wanneer het onderwerp dichter bij de ondernemers en instellingen 

staat wordt dit hoger gewaardeerd. Eenzelfde patroon is zichtbaar in eerdere monitors. Verder wordt er 

door bedrijven meer dan in 2010 gekeken naar andere bedrijfslocaties, waarbij het merendeel van de 

bedrijven met verhuisplannen kijkt naar mogelijkheden dicht bij de huidige locatie.  

Het Nijmeegse ondernemersklimaat 

Onder ondernemersklimaat verstaan we alle kwaliteiten van Nijmegen als vestigingsplaats voor bedrijven 

en instellingen. Met een waardering van 6,5 in 2014 krijgt het ondernemersklimaat in Nijmegen een 

voldoende. Ondanks de economische zware tijden is deze score vergelijkbaar met 2012 en 2010 (in deze 

metingen kreeg het ondernemersklimaat een 6,6).  

 

Los van de algemene waardering voor het ondernemersklimaat is aan ondernemers gevraagd om zestien 

deelaspecten van het ondernemersklimaat te waarderen. Duidelijke uitschieter is de stijging van het 

rapportcijfer voor de bereikbaarheid van de stad van een 6,3 naar een 6,9. Daarnaast is de waardering voor 

de gemeentelijke vergunningverlening en dienstverlening ook verbeterd ten op zicht van 2012 

(rapportcijfer van 5,8 naar 6,1). Het rapportcijfer voor de woon en leefklimaat daalde van 7,2 naar een 7. 

Alle onderscheiden deelaspecten kregen een voldoende van de ondervraagde ondernemers en instellingen. 

Rekening houdend met het belang van de deelaspecten is het gewogen gemiddelde rapportcijfer van alle 

deelaspecten een 6,6 en daarmee vergelijkbaar met de apart bevraagde algemene waardering (6,5)1. 

 

Dienstverlening en contact 

De band tussen de in Nijmegen gevestigde bedrijven en instellingen en de gemeente is door de jaren 

verbeterd heen maar blijft laag gewaardeerd. De rapportcijfers voor de lokale lasten in Nijmegen (5,7) en 

de aandacht en prioriteiten van het gemeentebestuur (5,9) liggen nog onder de 6. De vermindering van 

lokale lasten en regelgeving wordt gezien als belangrijkste ontwikkelpunt voor het economische beleid. De 

                                                           
1 Dit verschil komt doordat de algemene waardering voor het ondernemersklimaat apart bevraagd wordt en het geen optelsom van 

de deelaspecten betreft. Hetzelfde geldt voor de algemene waardering versus de onderliggende deelaspecten voor de 

bedrijfsomgeving en de huisvesting. 
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waarderingen voor het (digitale) contact wat bedrijven en instellingen hebben met de gemeente en de 

dienstverlening van de gemeente zijn allen voldoende. Een hogere beoordeling door de bedrijven of 

instellingen hangt hier wel sterk samen met de tevredenheid over het behaalde resultaat van de 

contactmomenten.  

 

Bedrijfsomgeving en veiligheid 

Het rapportcijfer voor de bedrijfsomgeving is met een 6,9 een ruime voldoende. Het cijfer is daarmee wel 

iets lager dan de 7 van 2012. Opvallende positieve ontwikkelingen zijn de hogere waarderingen voor de 

bereikbaarheid van de bedrijfslocatie voor het vrachtverkeer en de samenwerking tussen de bedrijven.  

 

Ook hier is aan ondernemers gevraagd afzonderlijk twaalf deelaspecten te waarderen, los van de 

algemene. In vergelijking met 2012 zijn de aspecten van de bedrijfsomgeving met de hoogste rapportcijfers 

ook het sterkst gedaald. Het gaat om de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per auto (van 7,4 naar 7,1), de 

bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per fiets (van 8,3 naar 7,9) en de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie 

per bus (van 7,7 naar 7,2). Hiermee worden deze deelaspecten nog wel beter beoordeeld dan in 2010. 

Rekening houdend met het belang van de deelaspecten is het gewogen gemiddelde rapportcijfer van alle 

deelaspecten een 7,0 en daarmee vergelijkbaar met de apart bevraagde algemene waardering voor de 

bedrijfsomgeving (6,9). 

 

Binnen de verschillende werkgebieden is Heijendaal een positieve uitschieter in de beoordeling voor de 

bedrijfsomgeving (7,6). De bedrijfsomgevingen binnen de Brabantse Poort (van 6,7 naar 7,2) en De Grift 

(van 6,2 naar 7) worden sterk beter beoordeeld. In alle andere gevallen blijft de waardering voor de 

bedrijfsomgeving ongeveer gelijk of daalt deze licht. 

 

Veiligheid blijft een zeer belangrijk onderdeel van het ondernemersklimaat en de bedrijfsomgeving. Het 

aantal bedrijven of instellingen waar personeel zich vaak onveilig voelt in de bedrijfsomgeving daalt. 

Tegelijkertijd is er een stijging in de gevallen waar het personeel zich soms onveilig voelt. In de 

werkgebieden Dukenburg, stationsomgeving en Brabantse Poort is er minder personeel dat zich onveilig 

voelt. Toch blijven de onveiligheidsgevoelens in Dukenburg en in Winkelsteeg hoger dan gemiddeld.  

 

Huisvesting 

De huisvesting wordt van de drie kernthema’s van het vestigingsklimaat het beste beoordeeld met een 7,4 

(in 2010 was dit een 7,5). Vooral in de werkgebieden De Grift (8,0) en Heijendaal (7,8) beoordelen de 

ondernemers en instellingen de eigen huisvesting goed. In vergelijking met 2010 worden er aanzienlijk 

lagere rapportcijfers gegeven in Bijsterhuizen (7,9 in 2010; naar 7,1in 2014) en in Dukenburg (7,5 in 2010; 

naar 7,1 in 2014). Van de deelaspecten krijgen de uitbreidingsmogelijkheden op locatie met een 5,3 de enige 

onvoldoende, maar dit aspect wordt wel beter beoordeeld dan in 2006 (4,6) en 2010 (5,2). De rapportcijfers 

voor de andere onderwerpen laten een gemengd beeld zien. Opvallend zijn de stijging in waardering voor 

laad en los mogelijkheden (van 6,1 naar 6,4) en een dalende waardering voor de huisvestingskosten (van 

7,2 naar 6,9).  

 

Er zijn meer bedrijven die verhuisplannen hebben ten op zichte van 2010. In 2010 had 8% concrete plannen 

om te verhuizen, in 2014 is dat gestegen tot 11%. De beoogde nieuwe bedrijfslocatie is veelal dicht bij de 

huidige locatie, 60% geeft aan in Nijmegen of de regio te blijven. Een groter deel van de bedrijven 

verwachten te verhuizen omdat ze meer ruimte nodig hebben (34%) dan de groep bedrijven die verhuizen 

omdat ze minder ruimte gaan gebruiken (14%). De groei en/ of fusie van het bedrijf is ook door 25% 

aangedragen als belangrijkste reden om te verhuizen en daarmee ook het meest genoemd. Een beter 

bereikbare bedrijfslocatie en een goedkopere bedrijfslocatie zijn andere belangrijke verhuisredenen.  
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Arbeidsmarkt 

In Nijmegen zijn 13.149 bedrijven en instellingen actief en samen voorzien zij in 96.313 banen. Veel 

vestigingen in Nijmegen zijn actief in niet-commerciële dienstverlenende sectoren als onderwijs en 

gezondheidszorg. Sinds 2006 neemt het aantal vestigingen gestaag toe ieder jaar. Het aantal 

arbeidsplaatsen loopt sinds de piek tussen de jaren 2008 en 2011 licht terug (in 2011 waren er nog 99.752 

arbeidsplaatsen).  

 

Bij vestigingen en instellingen bestaat er een overwegend positief beeld over de toekomst van het bedrijf 

op de arbeidsmarkt. Van de ondervraagde vestigingen verwacht 17% een toename in het aantal 

arbeidsplaatsen en met 6% verwacht een klein deel een afname. Er zijn duidelijk minder problemen met 

het aantrekken van nieuw personeel. In 2010 gaf 26% van de bedrijven aan nog moeilijk aan personeel te 

kunnen komen, in 2014 is dit gedaald tot 12%. Vooral vacatures voor technische functies blijven moeilijk te 

vervullen. 

 

Werkgebieden vergeleken 

In deze uitgebreide meting is het mogelijk in te zoomen op de werkgebieden. Bijsterhuizen, De Grift en 

Heijendaal vallen op door de relatief positieve beoordelingen. In Heijendaal is men vooral positief over de 

bedrijfsomgeving terwijl in De Grift de eigen huisvesting gunstig wordt beoordeeld. In Bijsterhuizen is 

men over bijna alle deelaspecten zeer positief, maar de algemene beoordeling voor het 

ondernemersklimaat en bedrijfsomgeving blijven gemiddeld en het rapportcijfer voor de eigen huisvesting 

is zelfs relatief laag. 

 

De beoordelingen voor het ondernemersklimaat, bedrijfsomgeving en de huisvesting zijn in Noord- en 

Oostkanaalhavens (NOK) en de binnenstadskern voldoende, maar de rapportcijfers zijn gemiddeld lager in 

vergelijking met andere werkgebieden. In de Noord- en Oostkanaalhavens zijn sterkere punten de 

aanwezigheid van de havens en de samenwerking tussen bedrijven en instellingen in het gebied. De 

bedrijfsomgeving wordt relatief laag gewaardeerd en belangrijke punten van aandacht zijn de veiligheid 

en criminaliteit. In de binnenstadskern zijn de veiligheid en criminaliteit duidelijk verbeterd. De 

ondernemers en instellingen zijn kritisch over veel van de deelaspecten van het vestigingsklimaat, vooral 

op de activiteiten die om ruimte vragen (parkeren, laden en lossen en uitbreiding). 

 

De overige werkgebieden wijken niet sterk af van de gemiddelden. In figuur 1 staat een overzicht van de 

scores per werkgebied voor de algemene waardering voor het ondernemersklimaat, de bedrijfsomgeving 

en de eigen huisvesting. Een overzicht en een uitgebreide bespreking van alle resultaten per werkgebied 

zijn te vinden in hoofdstuk ‘Werkgebieden’ vanaf bladzijde 29.  

Figuur 1: overzicht van de algemene waardering voor het ondernemersklimaat, de bedrijfsomgeving en huisvesting voor geheel Nijmegen 

en voor ieder werkgebied. De rapportcijfers met groene achtergrond zijn duidelijk boven het gemiddelde ten op zichte van de rapportcijfers 

van andere werkgebieden en met oranje achtergrond duidelijk onder het gemiddelde. 
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rapportcijfer ondernemersklimaat 6,5 6,2 6,6 6,7 6,8 6,4 6,8 6,7 6,5 6,6 6,2 6,5   
6,5 

                              

rapportcijfer bedrijfsomgeving 7,1 6,6 7,2 7,0 7,6 6,5 6,6 7,0 6,5 7,1 7,2 6,9   
6,9 

                              

rapportcijfer huisvesting 7,1 7,1 7,5 8,0 7,8 7,1 7,6 7,5 7,4 7,4 7,7 7,5   
7,4 
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1. Inleiding 

 

Sinds 2006 wordt 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 werkgevers over de 

directe bedrijfsomgeving. De Monitor Vestigingsklimaat wordt iedere twee jaar uitgevoerd. Daarbij worden 

een compacte meting en een uitgebreide meting om en om afgewisseld. In deze uitgebreide meting worden 

de resultaten per werkgebied gegeven. 

 

Onderzoeksverantwoording 

Door een grotere steekproef kunnen in de uitgebreide meting van 2014 uitspraken worden gedaan over 

specifieke werklocaties, bedrijfsgrootte of bedrijfssectoren in Nijmegen. De resultaten van de Monitor 

Vestigingsklimaat worden gebruikt voor: 

 

 het sociaal-economisch beleid, m.n. in de sfeer van proactief accountmanagement. 

 het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening richting het bedrijfsleven. 

 uitvoering van maatregelen en activiteiten om het ondernemersklimaat te verbeteren. 

 verantwoording binnen de programmabegroting. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door een vragenlijst voor te leggen aan een steekproef van 4835 adressen uit 

een populatie van de 13.149 bedrijven die Nijmegen rijk is. De adressen zijn verkregen uit de Provinciale 

Werkgelegenheidsenquête Gelderland (LISA-register) en bevatten geen waladressen van schepen, 

ambulante handel et cetera. Uiteindelijk bleken op 186 van de aangeschreven adressen bedrijven niet meer 

actief of administratief onderdeel uit te maken van een grotere organisatie. De veldwerkperiode voor de 

enquête was van 26 september tot en met 19 december 2014. Aan de bedrijven in de steekproef is tweemaal 

een herinnering gestuurd.  

 

Uiteindelijk hebben 1406 bedrijven de vragenlijst ingevuld binnen de gestelde periode. Dit betekent een 

goede respons van 30% (hierbij is rekening gehouden met de onterecht aangeschreven adressen)2. Daarvan 

hebben 334 bedrijven gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de enquête schriftelijk in te vullen. De 

respons is voldoende om betrouwbare en nauwkeurige uitspraken te doen over de populatie van 13.149 

bedrijven in Nijmegen en is opgehoogd naar de groep bedrijven uit de steekproef. Ook voor ‘de 

binnenstadskern’ (406 bedrijven, respons 29%) en de bedrijven buiten de werkgebieden (382 bedrijven, 

respons 30%) is de respons voldoende om goede betrouwbare uitspraken over deze specifieke werklocatie te 

kunnen doen. De resultaten voor de andere onderscheiden werkgebieden3 kunen door lagere populatie en 

responsaantallen meer varieren tussen metingen en zijn daardoor indicatiever.  

 

Om de resultaten van de enquête per werkgebied beter te kunnen duiden en dieper in te kunnen gaan op 

kenmerken en ontwikkelingen rondom het ondernemersklimaat zijn er in januari en februari 2015 nog 9 

interviews gehouden met 11 sleutelfiguren. Daarnaast is aanvullend op de interviews gehouden in 2015 

gebruik gemaakt van informatie uit interviews gehouden in 2013. In deze interviews met ondernemers en 

vertegenwoordigers over hun visie over bedrijventerreinen en kantorenlocaties is ook ruim aandacht 

geweest voor de kenmerken van verschillende werkgebieden en welke belangrijke ontwikkelingen worden 

verwacht.  

                                                           
2 Voor een overzicht van de respons per werkgebied, sector en grootteklasse, zie figuur 37 bladzijde 55. 
3 De andere werkgebieden zijn: ‘Bijsterhuizen’, ´Brabantse Poort’, ‘De Grift, Dukenburg’, ‘Heijendaal’, ‘Noord- en Oostkanaalhavens’, 

‘het singelgebied’, ‘de stationsomgeving’, ‘Westkanaaldijk’ en ‘Winkelsteeg’. 
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Figuur 2: kaart van Nijmegen met de ligging van de verschillende werkgebieden4. 

 

                                                           
4 De ‘rest van de stad’ zijn alle overige locaties waar bedrijven gevestigd zijn buiten de onderscheiden werkgebieden. De resultaten van 

deze wijdverspreide groep bedrijven worden gepresenteerd met behulp van de cirkel in het midden van Nijmegen. De uitslagen voor 

de gehele stad zijn te vinden in de gele cirkel. 
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2. Ondernemersklimaat 
 

Onder ondernemersklimaat verstaan we alle kwaliteiten van Nijmegen als vestigingsplaats voor bedrijven 

en instellingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de bereikbaarheid, het imago van de stad, de hoeveelheid 

gemeentelijke regels of het lokale ondernemersnetwerk. Daarbij is belangrijk dat de meting is uitgevoerd 

onder bedrijven en instellingen die al in Nijmegen zijn gevestigd. De beoordelingen van bedrijven die ergens 

anders gevestigd zijn blijven buiten beschouwing.  

 

Figuur 3: de waarderingen voor het algemene waardering ondernemersklimaat 

  2006 2008 2010 2012  2014 

Nijmegen 6,1 6,3 6,6 6,6  6,5 

 

De belangrijkste bevindingen over het Nijmeegse ondernemersklimaat in 2014: 

 Met een 6,5 in 2014 is de waardering voor het ondernemersklimaat in Nijmegen voldoende. 

 Ten op zichte 2010 en 2012 is het rapportcijfer vrij stabiel gebleven. 

 De trend is sinds 2006 positief. 

 

Op dit moment is het niet mogelijk deze cijfers en ontwikkelingen met andere gemeenten te vergelijken. Er 

zijn wel enkele initiatieven gestart om in meerdere gemeenten het ondernemersklimaat te meten waardoor 

vergelijkingsmateriaal in de toekomst weer beschikbaar is.  

Figuur 4: de waardering voor het Nijmeegs ondenermsklimaat in kaart gebracht5. 

 

 In alle werkgebieden wordt het ondernemersklimaat als voldoende beoordeeld (6,2 of hoger). 

 In vergelijking met de andere werkgebieden zijn bedrijven in de werklocaties Winkelsteeg en 

Heijendaal relatief positief (6,8). 

 Bedrijven in de binnenstad en in het singelgebied beoordelen het ondernemersklimaat met een 6,2 lager 

in vergelijking met de andere werkgebieden.

                                                           
5 Groene achtergrond betekent een bovengemiddeld rapportcijfer (in vergelijking met de andere rapportcijfers), blauw een gemiddeld 

rapportcijfer en oranje onder het gemiddelde. Geel is het rapportcijfer voor geheel Nijmegen. 
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Figuur 5: is het ondernemersklimaat verbeterd of verslechterd het afgelopen jaar? 

 
 

 De verhoudingen tussen positieve en negatieve groep vrij constant. 

 Een kleinere groep is positief over het ondernemersklimaat van afgelopen jaar. 

 Bijna de helft van de ondernemers geeft aan dat het ondernemersklimaat ongewijzigd is gebleven. 
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Aan ondernemers en instellingen is ook gevraagd een waardering te geven voor 16 onderliggende aspecten 

van het ondernemersklimaat in Nijmegen. In figuur 6 zijn de resultaten van de nieuwste meting en de 

ontwikkelingen vanaf 2006 weergegeven. In de kolom ‘2014’ is naast het rapportcijfer ook met (licht)groen 

aangegeven of er een opvallend positief verschil is ten op zichte van de beoordeling in 2012. Opvallende 

negatieve verschillen zijn oranje gekleurd. In de kolom ‘trend’ is het verloop van de beoordeling sinds 2006 

weegegeven en in (licht)groen de duidelijk positieve trends en in oranje de duidelijk negatieve trends. 

Figuur 6: de waardering voor de verschillende aspecten van het ondernemersklimaat in Nijmegen tussen 2006 en 2014. 

 
 

 Bijna alle deelaspecten even hoog of hoger gewaardeerd dan in 2012.  

 Rapportcijfers voor de lokale lasten (5,7) en aandacht en prioriteiten van het gemeentebestuur (5,9) 

blijven ondanks de positieve ontwikkeling onder de 6. 

 Waardering voor woon- en leefklimaat in Nijmegen (door ondernemers) is gedaald. 

 Het aanbod van vestigingsplaatsen en het aanbod van culturele voorzieningen scoren een voldoende bij 

de eerste meting van deze deelaspecten.  

 

De belangrijkste positieve ontwikkelingen sinds 2012: 

 

 Bereikbaarheid van de stad (van 6,3 naar 6,9) 

 Vergunningverlening en dienstverlening (van 5,8 naar 6,1) 

 Lokale en regionale arbeidsmarkt (van 6,5 naar 6,7) 

 Criminaliteit en veiligheid (van 6,5 naar 6,7) 
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Aan de ondernemers en instellingen is ook gevraagd in welke mate zij deelaspecten van het 

ondernemersklimaat belangrijk vinden, los van het algemene oordeel. Het resultaat hiervan afgezet tegen 

het rapportcijfer is te zien in figuur 7. Deelaspecten die belangrijk gevonden worden staan rechts van de 

verticale middenlijn. Deelaspecten die hoger gewaardeerd worden staan boven de horizontale middenlijn. Met 

de plaats van de bol in de grafiek kan dan de volgende indeling worden gemaakt tussen de deelaspecten die: 

 Onder gemiddeld gewaardeerd worden en relatief onbelangrijke zijn (licht oranje, links onder) 

 Boven gemiddeld gewaardeerd worden, maar relatief onbelangrijk zijn (licht groen, links boven) 

 Onder gemiddeld gewaardeerd worden, maar relatief belangrijk zijn (donker oranje, rechts onder) 

 Boven gemiddeld gewaardeerd worden en relatief belangrijk zijn (donker groen, rechts boven). 

Een voorbeeld: Het imago van de stad wordt door 43% van de ondernemers zeer belangrijk gevonden en 

krijgt een 6,9 als rapportcijfer. Daarmee is het imago van de stad een deelaspect dat relatief hoog 

gewaardeerd wordt en relatief belangrijk en staat de bol in het donker groene kwadrant. 

 
Figuur 7: het belang van de deelaspecten van het ondernemersklimaat (horizontale as) afgezet tegen de waardering (verticale as).

 

 
 

 De bereikbaarheid en veiligheid belangrijkste deelaspecten, net als in 2010. Beide deelaspecten worden 

hoger beoordeelt (bereikbaarheid van 6,1 naar 6,9; veiligheid van 6,6 naar 6,7). 

 De lokale lasten, dienstverlening van de gemeente en de prioriteiten van de gemeente relatief 

belangrijk, maar lage waardering.  

 In 2010 kwam een vergelijkbaar beeld naar voren.  

 

 Een gewogen gemiddelde voor het ondernemersklimaat (rekening houdend met het aan het deelaspect 

toegekende belang) valt met een 6,6 iets hoger dan de algemene waardering voor het 

ondernemersklimaat (6,5). Naar een algemene waardering voor het ondernemersklimaat is apart 

gevraagd.   



 

Monitor Vestigingsklimaat - 12 

Gemeentelijke dienstverlening en contact 

Ondernemers en instellingen (en inwoners) hebben steeds hogere verwachting en stellen steeds meer eisen 

aan de gemeentelijke dienstverlening. Het wordt steeds meer vanzelfsprekend gezien dat procedures voor 

bijvoorbeeld een parkeervergunning gemakkelijk, duidelijk en inzichtelijk zijn en aanvragen moeten snel 

afgehandeld worden. Deze aspecten worden ook wel dissatisfiers genoemd en ziet men als de absolute basis 

waarbij deze aspecten niet gauw hoger scoren dan een 6. Beleid en regels lopen vaak achter op nieuwe 

ontwikkelingen binnen bedrijfstakken. Ondernemers willen graag inspelen op deze nieuwe informatie, 

ideeën en technieken om de concurrentie voor te blijven of om simpelweg te blijven bestaan. Zij kunnen dan 

last hebben van dit verouderde of onsamenhangend of (te) restrictief beleid in hun ondernemen. De 

dienstverlening van de gemeente Nijmegen is een belangrijk onderdeel van het ondernemersklimaat. De 

gemeente vervult in contacten met bedrijven en instellingen meerdere rollen, en heeft zowel 

dienstverlenende als toetsende en (soms) sanctionerende functies.  

 

Het Bedrijvenloket is doorgaans de eerste stop voor bedrijven wanneer er vragen zijn (er zijn jaarlijks ruim 

1000 klantcontacten met bedrijven). Ook wanneer er vragen zijn over het starten van een eigen bedrijf kan 

men bij het Bedrijveloket terecht. Daarnaast gaat het om vragen met betrekking tot bedrijfsuitbreidingen, 

beschikbare bedrijvenlocaties, vergunningen en procedures etc. 

 

 
Figuur 8: bekendheid met de verschillende contactmogelijkheden (blauw) en initiatieven (oranje) van gemeente Nijmegen 

 
 

 De digitale balie en bedrijvenloket zijn in 2014 de bekendste contactmogelijkheden. Het is positief dat 

bedrijven de weg naar het Bedrijvenloket goed weten te vinden. 

 Overige contactmogelijkheden zijn minder bekend, maar vaak gericht op een specifieke doelgroep. 

Bijvoorbeeld de accountmanagers Economische Zaken behartigen de meer strategische accounts en zijn 

accounthouder voor de verschillende werklocaties en ondernemers- en bedrijvenverenigingen. 

 Door de geïnterviewden worden met name de bedrijfsbezoeken door wethouders en accountmanagers 

gewaardeerd.  
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Figuur 9: ontwikkeling in de bekendheid bij vestigingen van verschillende contactmogelijkheden met de gemeente Nijmegen. 

 
 Digitale communicatie met de gemeente steeds bekender bij vestigingen.  

 De digitale balie in 2014 voor het eerst bekender dan het bedrijvenloket.  

 Persoonlijk contact met wethouder of accountmanager is bij meer vestigingen bekend dan in 2010. Dit 

contact wordt wel goed gewaardeerd. Een actieve benadering van bedrijven via bijvoorbeeld de 

bedrijvenverenigingen zou kunnen zou helpen bij de bekendheid van contactmogelijkheden.  

 

Aan iedere vestiging is gevraagd de dienstverlening te waarderen. Wanneer aangegeven is dat men contact 

heeft gehad met de gemeente, is er ook gevraagd waar dit contact over ging en om dit laatste contactmoment 

te beoordelen en of men tevreden was met het resultaat. 

 
Figuur 10: de waardering voor de dienstverlening, het laatste contactmoment en de digitale dienstverlening van de gemeente Nijmegen. 

 

2010 2014 

dienstverlening 6,3 6,3 

laatste contact 6,2 6,6 

digitale dienstverlening - 6,5 

 

 De beoordelingen voor de dienstverlening, het contact en de digitale dienstverlening zijn voldoende. 

 De beoordeling van het laatste contact is gestegen, voor de dienstverlening blijft de beoordeling gelijk. 

 
Figuur 11: in hoeverre zijn ondernemers het eens met de voorgelegde stellingen over de digitale dienstverlening. 

 

 Bij iedere stelling zijn meer respondenten (helemaal) eens met de stelling dan (helemaal) oneens.   

 Minst positief wordt er gereageerd op de stelling of er genoeg mogelijkheden zijn om de gewenste 

zaken digitaal af te handelen. 

 Meest postief wordt er gereageerd op de stelling of de informatie op de website actueel en correct is.  
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Bekend is dat de dienstverlening en het contact hoger worden beoordeeld als bedrijven of instellingen 

tevreden zijn met het resultaat (bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning). In figuur 12 is hetzelfde 

duidelijk terug te vinden, tevreden bedrijven geven een fors hogere waardering. 

Figuur 12 : de samenhang tussen de tevredenheid over het behaalde resultaat van het contact en de waardering voor de dienstverlening. 

  percentage Waardering laatste contact waardering digitale dienstverlening waardering dienstverlening 

tevreden over het resultaat 52% 7,6 7,0 6,9 

neutraal 30% 6,4 6,4 6,4 

ontevreden over het resultaat 18% 4,4 5,8 5,2 

 

 

Aan bedrijven en instellingen is ook gevraagd waarover men tevreden of ontevreden was in het contact met 

de gemeente Nijmegen. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. Het meest genoemde aspect waarover 

men tevreden was, is ‘het bereiken van de juiste persoon’ (41% heeft dit aspect desgevraagd genoemd). Ook 

‘meedenken, goed luisteren’ en ‘snelheid van afhandeling’ worden veel genoemd door bedrijven die 

tevreden waren over deze aspecten in het contact (respectievelijk 27% en 26%). Maar tegelijkertijd zijn 

‘meedenken, goed luisteren’ en ‘snelheid van afhandeling’ het meest genoemd door bedrijven als aspecten 

waar zij ontevreden over zijn (respectievelijk 28% en 38%).  

Figuur 13: de onderwerpen voor het economisch beleid in Nijmegen, gerangschikt op het belang toegekend door de vestigingen.  

  % prioriteit rangorde in 2014 rangorde in 2010 

minder gemeentelijke regels en verlaging lasten 47% 1 2 

verdere ontwikkeling binnenstad 27% 2 4 

verbeteren van de autobereikbaarheid 25% 3 1 

stimuleren van innovatie en kennisuitwisseling 24% 4 3 

lokale arbeidsmarkt 20% 5 6 

versterken acquisitie nieuwe bedrijven 17% 6 - 

versterken van toerisme 14% 7 7 

aandacht voor de maakindustrie 13% 8 - 

aanbod bedrijfslocaties 13% 9 - 

verbeteren van de bereikbaarheid via openbaar vervoer 12% 10 - 

versterken medische- en gezondheidssector 12% 11 8 

verbinding leggen met vliegveld Weeze 12% 12 5 

versterken technologische sector 10% 13 - 

 

 Volgens ondernemers is het verminderen van gemeentelijke regels en lasten de belangrijkste 

bestuurlijke prioriteit. Lokale lasten zijn daarbij belangrijker dan verminderen van de regelgeving (zie 

Figuur 7 op bladzijde 11). 

 Autobereikbaarheid duidelijk voor minder bedrijven een bestuurlijke prioriteit.  

 Top 4 prioriteiten bevat dezelfde onderwerpen als in 2010. 
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3. Bedrijfsomgeving 
 

Aan ondernemers en instellingen is ook gevraagd de bedrijfsomgeving te beoordelen. De bedrijfsomgeving 

omvat al hetgene wat aanwezig is in de omgeving van het bedrijfspand, onder andere het beheer en 

onderhoud, bereikbaarheid en de representativiteit. In veel gevallen onderwerpen waar de gemeente 

Nijmegen verantwoordelijk voor is of van invloed op kan zijn. 

 

Figuur 14 : de waardering voor de bedrijfsomgeving. 

  2006 2008 2010 2012 2014 

Nijmegen 6,8 6,7 7,1 7 6,9 

 

 beoordeling bedrijfsomgeving in Nijmegen ruim voldoende, maar licht gedaald in vergelijking met 2012 

en 2010. 

 

 

Figuur 15: is de bedrijfsomgeving van de vestiging het afgelopen jaar verbeterd of verslechterd? 

 

 De meerderheid van de bedrijven en instellingen vindt dat er geen verandering is in de 

bedrijfsomgeving.  

 Het deel dat aangeeft dat de bedrijfsomgeving verbeterd is (17%), is bijna gelijk aan het deel dat 

aangeeft dat de bedrijfsomgeving verslechterd is (16%).  
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De scores per werkgebied zijn in figuur 16 weergegeven. Elke bedrijfsomgeving krijgt een (ruim) voldoende 

met een rapportcijfer van 6,5 of hoger. Er is wel enige voorzichtigheid geboden in het duiden van deze 

beoordelingen door kleine populaties bedrijven en daardoor lage respons aantallen in alle werkgebieden, de 

‘binnenstadskern’ en ‘de rest van de stad’ uitgezonderd. 

Figuur 16: de waardering voor de bedrijfsomgeving in kaart gebracht6. 

 

 

 

Figuur 17 : de waardering voor de bedrijfsomgeving, naar werkgebied. 

Werkgebieden 2006 2010 2014 

Bijsterhuizen 7,7 7,2 7,1 

binnenstadskern 5,9 6,6 6,6 

Brabantse Poort 7 6,7 7,2 

De Grift 7,1 6,2 7 

Heijendaal 7,1 7,5 7,6 

Dukenburg 6,2 6,6 6,5 

Winkelsteeg 6,7 6,8 6,6 

Westkanaaldijk 6,5 6,9 7 

Noord en Oostkanaalhavens 6,6 6,7 6,5 

rest van de stad 6,9 7,3 7,1 

singelgebied 7,1 7,4 7,2 

stationsomgeving 6,4 6,7 6,9 

  

 Waardering voor de bedrijfsomgeving in werkgebied De Grift opvallend gestegen (van 6,2 naar 7). 

 Rapportcijfer bedrijfsomgeving Brabantse Poort stijgt met 0,5 punten naar een 7,2. 

 De bedrijfsomgeving in Heijendaal hoogst gewaardeerd (net als in 2010) met een 7,6.  

 In de Winkelsteeg, Noord- en Oostkanaalhavens, rest van de stad en het singelgebied daalt het 

rapportcijfer met 0,2.  

                                                           
6 Groene achtergrond betekent een bovengemiddeld rapportcijfer (in vergelijking met de andere rapportcijfers), blauw een gemiddeld 

rapportcijfer en oranje onder het gemiddelde. Geel is het rapportcijfer voor geheel Nijmegen. 
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Er is aan ondernemers gevraagd een heel scala aan deelaspecten van de bedrijfsomgeving een rapportcijfer 

te geven, zie figuur 18. In de kolom ‘2014’ is naast het rapportcijfer ook met groen aangegeven of er een 

opvallend positief verschil is ten op zichte van de beoordeling in 2012. Opvallende negatieve verschillen zijn 

oranje gekleurd. In de kolom ‘trend’ is het verloop van de beoordeling sinds 2006 weegegeven en in 

(licht)groen de duidelijk positieve trends en in oranje de duidelijk negatieve trends. 

Figuur 18 : de waardering voor de verschillende aspecten van de bedrijfsomgeving in Nijmegen tussen 2006 en 2014. 

 
 

 Bereikbaarheid voor het vrachtverkeer (van een 6,2 naar een 6,5) en samenwerking tussen bedrijven 

(van een 5,9 naar een 6,4) duidelijke in waardering gestegen.  

 

 De bereikbaarheidsaspecten nog altijd het hoogst gewaardeerd maar tegelijkertijd zijn deze 

rapportcijfers het sterkst gedaald in vergelijking met 2012: 

 Bereikbaarheid bedrijfslocatie per bus van 7,7 naar 7,2. 

 Bereikbaarheid bedrijfslocatie per fiets van 8,3 naar 7,9. 

 Bereikbaarheid bedrijfslocatie per auto van 7,4 naar 7,1. 

 

 Opmerkelijk is dat de bereikbaarheid van de stad stijgt, maar van de bedrijfsomgeving (per auto, fiets 

en bus) gedaald is. Een combinatie van de werkzaamheden en overlast die gepaard gaan met de bouw 

en verbouw activiteiten rondom de bereikbaarheid en de al hoge rapportcijfers in 2012 kunnen 

verklaringen zijn voor de dalende waardering voor de bereikbaarheid van de bedrijfsomgeving. 
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Aan de ondernemers en instellingen is ook gevraagd in welke mate zij de deelaspecten van de 

bedrijfsomgeving belangrijk vinden los van het algemene oordeel. Het resultaat hiervan afgezet tegen het 

rapportcijfer is te zien in figuur 19. Deelaspecten die belangrijk gevonden worden staan rechts van de 

verticale middenlijn. Deelaspecten die hoger gewaardeerd worden staan boven de horizontale middenlijn. Met 

de plaats van de bol in de grafiek kan dan de volgende indeling worden gemaakt tussen de deelaspecten die: 

 Onder gemiddeld gewaardeerd worden en relatief onbelangrijke zijn (licht oranje, links onder) 

 Boven gemiddeld gewaardeerd worden, maar relatief onbelangrijk zijn (licht groen, links boven) 

 Onder gemiddeld gewaardeerd worden, maar relatief belangrijk zijn (donker oranje, rechts onder) 

 Boven gemiddeld gewaardeerd worden en relatief belangrijk zijn (donker groen, rechts boven). 

Een voorbeeld: Het onderhoud van het groen wordt door 45% van de ondernemers zeer belangrijk 

gevonden en krijgt een 6,7 als rapportcijfer. Daarmee is het onderhoud van het groen een deelaspect dat 

relatief laag gewaardeerd wordt en relatief belangrijk wordt gevonden en staat de bol in het donker oranje 

kwadrant. 
 

Figuur 19 : het belang van de deelaspecten van de bedrijfsomgeving (horizontale as) afgezet tegen de waardering (verticale as). 

 
 Het meest belang wordt toegekend aan de bereikbaarheid per auto, telecomfaciliteiten en het 

onderhoud van de bestrating.  

 Factoren die minder van belang worden geacht worden minder hoog gewaardeerd. 

 Deze resultaten zijn zeer vergelijkbaar met de meting in 2010.  

 

 Een gewogen gemiddelde voor de bedrijfsomgeving (rekening houdend met het aan het deelaspect 

toegekende belang) valt met een 7 iets hoger dan de algemene waardering voor de bedrijfsomgeving 

(6,9). De algemene waardering voor de bedrijfsomgeving is los van de deelaspecten gevraagd. 

 

Aan ondernemers is gevraagd welke knelpunten de belangrijkste zijn in de bedrijfsomgeving en welke 

knelpunten de gemeente zou moeten prioriteren om aan te pakken: 

 Parkeer- (41%) en verkeersproblemen (28%) zijn de belangrijkste knelpunten. Deze twee onderwerpen 

krijgen ook prioriteit bij wat verbeterd zou moeten worden in de bedrijfsomgeving 

 In 2014 komen dezelfde knelpunten en prioriteiten naar voren als in 2010. 
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Veiligheid  

Veiligheid is een belangrijk onderwerp op bedrijventerreinen. In dit onderzoek is aan Nijmeegse bedrijven 

en instellingen gevraagd naar de frequentie van het onveiligheidsgevoel van het personeel en waar dit 

eventueel vandaag komt. In (figuur 20) is weergegeven welk percentage van Nijmeegse ondernemers en 

instelling aangeeft dat het personeel zich soms of vaak onveilig voelt. Bij de overige vestigingen voelt het 

personeel zich niet of nauwelijks onveilig in de bedrijfsomgeving. 
 

Figuur 20: Het percentage vestigingen die aangeven dat het personeel zich vaak (donker of licht oranje) of soms (donker of licht blauw) 

onveilig voelt voor Nijmegen en per werkgebied. 

 

 Het percentage vestigingen waar het personeel zich vaak onveilig voelt in de bedrijfsomgeving is 

gedaald van 3% naar 2,5%.  

 Het deel dat aangeeft dat het personeel zich soms onveilig voelt is vergroot in vergelijking met 2010 tot 

26%.  

 

 De werkgebieden Dukenburg, stationsomgeving en Brabantse Poort laten de duidelijkste positieve 

ontwikkelingen in onveiligheidsgevoelens zien: 

 De onveiligheidsgevoelens in de werkgebieden Winkelsteeg en Bijsterhuizen nemen met de tijd juist 

toe. In de interviews herkenden de gesprekspartners deze ontwikkelingen niet. 

 

Wanneer aangegeven werd dat het personeel zich soms of vaak onveilig voelt is er ook gevraagd naar de 

redenen en situaties waarbij deze onveiligheidsgevoelens zich voordoen:  

 De aanwezigheid van personen in of nabij het pand waar dreiging vanuit gaat in meer dan de helft van 

de gevallen genoemd (53%).  

 Andere veel genoemde situaties zijn bij het afsluiten van het pand (40%) en wanneer men als enige in 

het pand aanwezig is (32%).  

 Meest genoemde situaties zijn dezelfde als in 2010. 
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4. Huisvesting 

 

In de grote metingen van de Monitor Vestigingsklimaat wordt ook gevraagd aan bedrijven om de 

huisvesting en deelaspecten daarvan te beoordelen. 

Figuur 21: de waardering voor de huisvesting. 

  2006 2010 2014 

Nijmegen 7,1 7,5 7,4 

 

 Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 is de waardering voor de huisvesting ruim voldoende, maar 

één tiende lager dan in 2010. 

 

 

In figuur 22 en figuur 22 (volgende bladzijde) wordt een overzicht gegeven van de waardering voor de 

huisvesting per werkgebied. 

Figuur 22: de waardering voor de huisvesting in kaart gebracht7. 

 
 

 
  

                                                           
7 Groene achtergrond betekent een bovengemiddeld rapportcijfer (in vergelijking met de andere rapportcijfers), blauw een gemiddeld 

rapportcijfer en oranje onder het gemiddelde. Geel is het rapportcijfer voor geheel Nijmegen. 
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Figuur 23: de waardering voor de huisvesting per werkgebied tussen 2006 en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geen van de werkgebieden krijgen een cijfer lager dan een 7 voor de eigen huisvesting. 

 Met een 8 als rapportcijfer scoort De Grift het hoogst.  

 Een dalende waardering in Bijsterhuizen (van een 7,9 naar een 7,1).  

 De sterkste verbetering van het cijfer in de stationsomgeving (van een 7,1 naar een 7,5). 

 

In figuur 24 is de beoordeling voor de gemeten deelaspecten van de huisvesting weergegeven. In de kolom 

‘2014’ is naast het rapportcijfer ook met groen aangegeven of er een opvallend positief verschil is ten op 

zichte van de beoordeling in 2010. Opvallende negatieve verschillen zijn oranje gekleurd. In de kolom ‘trend’ 

is het verloop van de beoordeling sinds 2006 weegegeven en in (licht)groen de duidelijk positieve trends en 

in oranje de duidelijk negatieve trends. 

Figuur 24: de waardering voor de verschillende aspecten van de huisvesting in Nijmegen tussen 2006 en 2014. 

 

 Er is een opvallend groot verschil tussen de gemiddelde waardering van de deelaspecten (6,4) en de 

algemene waardering van de huisvesting (7,4). 

 

 De uitbreidingsmogelijkheden op locatie krijgen met een 5,3 de enige onvoldoende, maar worden in 

2014  wel beter beoordeeld dan in 2006 (4,6) en 2010 (5,2).  

 De representativiteit en kwaliteit van het eigen pand wordt gemiddeld het best beoordeeld met een 7,1.  

 Meest gestegen is de waardering voor de mogelijkheid om te laden en lossen (van 6,1 naar 6,4).  

 Waardering voor huisvestingkosten daalde opvallend (van 7,2 naar 6,9).  

  2006 2010 2014 

Nijmegen 7,1 7,5 7,4 

        

Bijsterhuizen 7,4 7,9 7,1 

binnenstadskern 6,6 7,3 7,1 

Brabantse Poort 7,2 7,4 7,5 

De Grift 7,5 7,8 8,0 

Heijendaal 7,4 7,7 7,6 

Dukenburg 6,8 7,5 7,1 

Winkelsteeg 7,1 7,4 7,6 

Westkanaaldijk 6,9 7,5 7,5 

Noord en Oostkanaalhavens 7,1 7,4 7,4 

rest van de stad 7,2 7,5 7,4 

singelgebied 7,7 7,9 7,7 

stationsomgeving 7,1 7,1 7,5 
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Aan de ondernemers en instellingen is ook gevraagd in welke mate zij deelaspecten van de 

bedrijfsomgeving belangrijk vinden los van het algemene oordeel hierover. Het resultaat hiervan afgezet 

tegen het rapportcijfer is te zien in Deelaspecten die belangrijk gevonden worden staan rechts van de 

verticale middenlijn. Deelaspecten die hoger gewaardeerd worden staan boven de horizontale middenlijn. Met 

de plaats van de bol in de grafiek kan dan de volgende indeling worden gemaakt tussen de deelaspecten die: 

 Onder gemiddeld gewaardeerd worden en relatief onbelangrijke zijn (licht oranje, links onder) 

 Boven gemiddeld gewaardeerd worden, maar relatief onbelangrijk zijn (licht groen, links boven) 

 Onder gemiddeld gewaardeerd worden, maar relatief belangrijk zijn (donker oranje, rechts onder) 

 Boven gemiddeld gewaardeerd worden en relatief belangrijk zijn (donker groen, rechts boven). 

Een voorbeeld: Het parkeren voor medewerkers wordt door 29% van de ondernemers belangrijk gevonden 

en krijgt een 6,0 als rapportcijfer. Daarmee is het parkeren voor medewerkers een deelaspect dat relatief laag 

gewaardeerd wordt en door relatief weinig ondernemers belangrijk wordt gevonden en staat de bol in het 

licht oranje kwadrant. 
 

Figuur 25 : het belang van de deelaspecten van de eigen huisvesting (horizontale as) afgezet tegen de waardering (verticale as). 

 
 

 De lager gewaardeerde aspecten van de huisvesting worden ook minder belangrijk gevonden. 

 

 Rekening houdend met het belang is het gewogen gemiddelde rapportcijfer van de deelaspecten met 

een 6,6 nog steeds fors lager dan de 7,4 voor de algemene waardering voor de huisvesting (naar de 

algemene waardering is los van de deelaspecten gevraagd). Er zijn kennelijk nog andere elementen die 

meespelen voor de algemene waardering voor de huisvesting dan diegene die in de Monitor 

Vestigingsklimaat zijn meegenomen. In de interviews kwam naar voren dat het misschien de trots van 

ondernemers op wat zij hebben bereikt mee zou kunnen spelen. 
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Verhuisplannen 

Aan Instellingen en bedrijven in Nijmegen is gevraagd of zij een verandering verwachten in de 

huisvestingsituatie. Het percentage bedrijven met concrete verhuisplannen is voor Nijmegen en de 

verschillende werkgebieden afzonderlijk weergegeven in figuur 26: 

Figuur 26: het percentage bedrijven dat concrete verhuisplannen heeft voor Nijmegen en per werkgebied. 

 
 

 In Nijmegen geven meer bedrijven en instellingen aan plannen hebben om te verhuizen naar een andere 

locatie in 2014 (van 8% in 2010 naar 11% in 2014) 

 

 Met 22% heeft het werkgebied Winkelsteeg het grootste percentage vestigingen met concrete 

verhuisplannen.  

 In de werkgebieden binnenstad, Brabantse Poort, De Grift en Bijsterhuizen zijn sinds 2006 steeds 

minder vestigingen geneigd om te verhuizen.  

 In Heijendaal en stationsomgeving waren de grootste afnames in verhuisgeneigdheid tussen 2006 en 

2010, maar percentages met de laatste meting stabiel. 

 In de werkgebieden stationsomgeving, Westkanaaldijk , Winkelsteeg en Dukenburg is er sinds 2010 een 

toename in het percentage bedrijven dat plannen heeft om te verhuizen. 
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Figuur 27: Waar ligt de beoogde nieuwe bedrijfslocatie? 

 

 Meer dan de helft van de vestigingen met verhuisplannen blijft binnen Nijmegen.  

 Ruim één derde kan (nog) geen voorkeur aangeven of weet het niet. 

 Binnen de regio worden Arnhem en Wijchen relatief veel genoemd als beoogde vestigingsplaatsen 

 Buiten de regio worden de grote steden binnen de Randstad als Amsterdam en Utrecht het meest 

genoemd. 

 

 Van de bedrijven met verhuisplannen verwacht 34% een toename in grondgebruik, 14% een krimp en 

voor 37% blijft de verwachte oppervlakte van het terrein gelijk (15% weet het niet). 

 

 

Bedrijven en instellingen die zich oriënteren op een verhuizing hebben als verhuisredenen het meest 

genoemd: 

 Door groei of fusie van het bedrijf (25%).  

 Een beter bereikbare bedrijfslocatie (10%) 

 Naar goedkopere locatie (8%) 
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5. Arbeidsmarkt 

 

Veranderingen in bedrijvigheid geven een beeld van hoe het met het vestigingsklimaat in de gemeente 

Nijmegen gesteld is. De hiervoor gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het LISA-register van 2014. 

Figuur 28: ontwikkeling in het aantal vestigingen in Nijmegen per bedrijfscategorie. 

 

 Het totaal aantal vestigingen stijgt sinds 2006 gestaag tot 13.149 in 2014. 

 In de industrie, bouw, logistiek en landbouw is het aantal vestigingen stabiel. 

 

 De stijging in het aantal vestigingen komt vooral door een sterke groei van ZZP’ers (zie ook in 

combinatie met figuur 29). Ook binnen dit onderzoek zijn ZZP’ers goed vertegenwoordigd. Ruim 29% 

van de vestigingen kwam het antwoord terug dat zij zichzelf als (ZZP’er) beschouwen.  

 

 

Figuur 29: ontwikkeling in het aantal arbeidsplaatsen in Nijmegen per bedrijfscategorie. 

 

 in 2014 zijn er in totaal 96.313 arbeidsplaatsen in Nijmegen. Een afname in vergelijking met vorig jaar (-

681). In 2011 waren er nog 99.752 arbeidsplaatsen in Nijmegen. 

 In vergelijking met 2013 zijn er in 2014, banen bijgekomen in de commerciële dienstensector (+903). 

 In de niet commerciële dienstensector (-996) en in de industriële, bouw, logistieke en landbouw sector (-

588) zijn er in 2014 minder arbeidsplaatsen in vergelijking met een jaar eerder. 
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Figuur 30: ontwikkelingen in het aantal arbeidsplaatsen voor bedrijventerreinen. 

               

 

 In vergelijking met 2013 stijgt het aantal arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen naar 18.850 (+906).  

 Het aantal arbeidsplaatsen voor de industrie, bouw, logistiek en landbouw stijgt (+400). Dit is voor deze 

sector de eerste stijging in het aantal arbeidsplaatsen sinds 2007 binnen de bedrijventerreinen.  

 De bedrijventerreinen omvat de werkgebieden Noord- en Oostkanaalhavens, Westkanaaldijk, 

Winkelsteeg, Bijsterhuizen en De Grift. 

 

 

Figuur 31: ontwikkelingen in het aantal arbeidsplaatsen voor het stadscentrum.

            
              

 In het stadscentrum is het aantal arbeidsplaatsen met 100 gestegen (14.925 in 2013, 15.003 in 2014). De 

stijging in het aantal arbeidsplaatsen in de commerciële sector (+476) overtreft hierbij de daling in de 

niet-commerciële sector op (-370). 

 Het stadscentrum omvat de werkgebieden binnenstadskern, stationsgebied en het singelgebied. 
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Figuur 32: ontwikkelingen in het aantal arbeidsplaatsen voor de andere werklocaties.   

 

 

 Op de kantoorlocaties blijft het aantal arbeidsplaatsen sinds 2011 constant rond de 24.500 schommelen 

(in 2014, 24720). 

 De overige werklocaties omvat de werkgebieden Dukenburg, Brabantse Poort en Heijendaal. 

 

 

 
Figuur 33: ontwikkelingen in het aantal arbeidsplaatsen rest van de stad. 

   

 In de rest van de stad, buiten de werkgebieden daalde het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van 2013 

naar 37.713 (-1885).  

 Grootste daling in arbeidsplaatsen bij de bedrijven in de niet-commerciële dienstensector (-1267).  

 Ook in de industrie, bouw, logistiek, landbouw zijn er in 2014 minder arbeidsplaatsen in vergelijking 

met 2013 (-785).  

0

10.000

20.000

'06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

totaal

commerciële diensten

niet commerciële diensten

industrie, bouw, logistiek, landb.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

'06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

totaal

commerciële diensten

niet commerciële diensten

industrie, bouw, logistiek, landb.



 

Monitor Vestigingsklimaat - 28 

Ter aanvulling op de voorgaande statistieken is in de Monitor Vestigingsklimaat aan ieder bedrijf gevraagd 

wat de verwachting is wat er gebeurt met de omvang van het personeel in de komende drie jaar. 

 

Figuur 34 : Verwacht u in de komende jaren een toe of afname in het aantal arbeidsplaatsen? 

 

 Er is wat meer optimisme bij ondernemers over de groei in de komende jaren van het eigen bedrijf, een 

toename van arbeidsplaatsen wordt meer genoemd.  

 De grootste groep blijft echter de bedrijven en vestigingen die een stabiele situatie verwachten. 

 

Figuur 35 : het percentage vestigingen dat aangeeft wervingsproblemen te hebben. 

 

 Er zijn duidelijk minder problemen dan vier jaar geleden als het gaat om het invullen van vacatures. 

 Opgesplitst naar werkrichting zijn er de meeste problemen met het vervullen van vacatures voor 

technisch personeel (5%).  

 Bedrijven geven aan over het algemeen minder problemen te hebben bij het vinden van verzorgend, 

sociaal of cultureel personeel (2%), economisch, administratief of juridisch personeel (2%) of overig 

werkrichtingen (3%).  
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6. Werkgebieden 

 

In figuur 37 staat het totaaloverzicht voor alle werkgebieden en de score voor geheel Nijmegen. Verder 

worden de resultaten per werkgebied op alfabetische volgorde besproken, zie de inhoudsopgave of figuur 

36 voor een overzicht van alle werkgebieden. De cijfers voor geheel Nijmegen worden hier niet nog een keer 

herhaald, maar het werkgebied ‘de rest van de stad’ wordt wel besproken. 

 

Het rapportcijfer en de ontwikkelingen voor het ondernemersklimaat, bedrijfsomgeving en de huisvesting 

geven per werkgebied een algemeen beeld van de situatie. Met behulp van de interviews zijn de 

belangrijkste ontwikkelingen geschetst en geprobeerd te duiden.  

In de overzichtstabellen zijn per werkgebied alle resultaten van de Monitor Vestigingsklimaat 

gepresenteerd. De lichtblauwe kolommen bevatten de belangrijkste gegevens:  

 De kolom ‘2014’ bevat de resultaten van de meting uit 2014 voor de huidige stand van zaken binnen een 

werkgebied. Met groen of oranje zijn de positieve of negatieve afwijkingen weergegeven in vergelijking 

met de rapportcijfers van de andere werkgebieden in Nijmegen. 

 De kolom ‘trend’ bevat een visueel beeld van de ontwikkeling tussen 2006 en 2014. De achtergrond is 

groen bij een duidelijk positief trendverloop tussen 2006 en 2014 en oranje wanneer het een duidelijk 

negatieve trend betreft. 

 

Onder de resultatentabel wordt iedere keer de respons voor de enquête vermeld. Uitgezonderd van de 

werkgebieden ‘binnenstad’ en ‘rest van de stad’, is er sprake van lage aantallen bedrijven die in de 

werkgebieden gevestigd zijn en daarmee samenhangend lage responsaantallen. Daardoor is er enige 

voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de resultaten. 

Figuur 36: kaart van Nijmegen met de ligging van de verschillende werkgebieden8. 

 
                                                           
8 De ontwikkelingen van de gehele stad Nijmegen worden niet nog eens besproken, de ‘rest van de stad’ als apart werkgebied wel. 
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Figuur 37: overzicht van de resultaten voor geheel Nijmegen en voor ieder werkgebied. De rapportcijfers met groene achtergrond zijn duidelijk boven gemiddeld en met oranje achtergrond duidelijk 

onder het gemiddelde ten op zichte van de rapportcijfers van andere werkgebieden. 
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rapportcijfer ondernemersklimaat 6,5 6,2 6,6 6,7 6,8 6,4 6,8 6,7 6,5 6,6 6,2 6,5   6,5 

                              

rapportcijfer bedrijfsomgeving 7,1 6,6 7,2 7,0 7,6 6,5 6,6 7,0 6,5 7,1 7,2 6,9   6,9 

- bereikbaarheid auto 7,9 6,1 7,9 8,2 7,1 7,7 7,9 7,8 7,6 7,3 7,4 7,3   7,1 

- bereikbaarheid fiets 7,1 7,8 7,7 8,2 8,1 8,3 7,7 7,3 7,4 8,1 8,0 8,3   7,9 

- bereikbaarheid bus 6,8 7,4 7,0 6,8 7,7 8,5 6,7 5,5 6,5 7,2 6,9 8,3   7,2 

- bereikbaarheid trein 5,6 6,9 7,1 5,6 7,7 8,6 6,4 4,3 5,2 6,4 7,2 8,4   6,8 

- bereikbaarheid vrachtverkeer 8,2 6,0 7,2 7,9 6,4 7,3 7,5 7,6 7,2 6,2 6,3 5,9   6,7 

- nabijheid passantenstromen 7,2 6,8 6,1 6,2 6,3 7,3 6,3 6,5 5,8 5,9 6,3 6,6   6,5 

- telecomfaciliteiten 7,5 6,6 7,0 5,8 7,7 7,3 6,2 6,5 7,0 7,2 7,7 6,8   6,9 

- representativiteit panden 7,3 6,7 7,1 7,3 7,3 6,7 7,0 6,8 6,6 6,8 7,6 7,0   6,9 

- representativiteit openbare ruimte 7,3 6,7 6,8 6,9 7,3 6,4 6,6 6,9 6,9 6,7 7,2 7,1   6,8 

- onderhoud bestrating 7,3 6,6 7,2 6,8 7,3 6,6 7,0 6,6 7,0 6,7 7,2 7   6,8 

- onderhoud groenvoorzieningen 7,3 6,5 7,1 6,9 7,3 6,3 6,2 6,7 6,4 6,6 7,2 7,1   6,7 

- samenwerking bedrijven 6,7 6,1 6,6 6,3 6,7 6,2 7,2 6,8 6,7 6,3 6,5 5,8   6,4 

- uitstraling en kwaliteit bedrijfsomgeving 7,4 6,8 7,3 7,3 7,4 6,9 7,1 7,3 6,6 6,9 7,5 7,0   7,0 

                              

rapportcijfer huisvesting 7,1 7,1 7,5 8,0 7,8 7,1 7,6 7,5 7,4 7,4 7,7 7,5   7,4 

- huisvestingskosten 6,2 6,7 6,7 6,9 6,6 6,0 7,2 7,3 6,9 7,2 7,0 7,1   6,9 

- uitbreidingsmogelijkheden 6,4 4,6 6,1 6,0 6,0 5,6 5,7 6,2 5,5 5,3 5,8 4,3   5,3 

- laden en lossen 7,9 5,9 6,7 7,4 6,8 6,2 7,9 7,8 7,1 6,2 6,2 6,0   6,4 

- parkeren medewerkers 7,8 4,7 7,3 8,0 6,6 4,9 7,8 6,8 7,0 6,2 5,8 6,0   6,0 

- parkeren klanten 7,9 5,3 7,4 8,3 6,7 7,4 8,0 7,1 7,1 6,6 6,4 6,2   6,4 

- representativiteit & kwaliteit gebouw 7,9 6,9 7,4 7,8 7,2 6,9 7,6 6,9 7,1 7,1 7,9 7,2   7,1 

- vindbaarheid 7,7 6,3 6,3 7,4 6,4 6,8 6,6 7,0 6,3 6,5 7,2 7,0   6,6 

                              

rapportcijfer criminaliteit en veiligheid 7,0 6,5 6,9 7,3 7,2 7,0 6,6 7,1 6,2 6,8 7,0 6,9   6,7 

onveiligheidsgevoelens 21% 40% 15% 35% 7% 43% 56% 24% 34% 19% 17% 22%   28% 

wijziging huisvesting 5% 12% 13% 6% 12% 9% 22% 17% 11% 9% 6% 17%   11% 
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Bijsterhuizen 

 
 

De ondernemers in (het Nijmeegse deel van) Bijsterhuizen geven een gemiddelde waardering van het 

vestigingsklimaat. Het bedrijventerrein ligt in twee gemeentes en enkel de bedrijven gevestigd in de 

gemeente Nijmegen zijn in het onderzoek meegenomen. Het gaat in dit werkgebied om een relatief laag 

aantal gevestigde bedrijven en daardoor respondenten. Hierdoor kunnen beoordelingen behoorlijk 

schommelen tussen verschillende metingen. 

 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Uitstraling 

De representativiteit en het onderhoud van de bedrijfsomgeving en de eigen huisvesting worden allen 

bovengemiddeld gewaardeerd. Een duidelijk en overzichtelijk bedrijventerrein en dit wordt ook actief 

nagestreefd door de bedrijvenvereniging. 

 

 Ruimte 

Het terrein bevat grote overzichtelijke kavels voor de gevestigde bedrijven. Zij moeten zelf op eigen 

terrein het parkeren en laden en lossen faciliteren wat de goede waarderingen voor deze aspecten 

verklaard.  

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Huisvestingskosten 

Doordat de gemeentegrens het bedrijventerrein in tweeën splijt vallen de hogere kosten voor bedrijven 

gevestigd in de gemeente Nijmegen snel op. Dit komt het imago van Nijmegen als vestigingsplaats voor 

ondernemers niet ten goede. Aan de andere kant kunnen hogere lasten als instrument dienen om het 

´free-riders gedrag´ aan te pakken waar bedrijvenverenigingen vaak mee te maken hebben. Maar uit de 

interviews blijkt dat ondernemers het ondernemersfonds zoals de gemeente Nijmegen dat kent te 

beperkt vinden, door regelgeving en een teruglopend budget. 

 

Verder belangrijk: 

 Veiligheid en criminaliteit 

In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn door de bedrijvenvereniging Bijsterhuizen vele 

maatregelen genomen om de veiligheid om het terrein te vergroten. Daarnaast heeft een eigen 

onderzoek uitgewezen dat de veiligheid en onveiligheidgevoelens juist positief toenemen.  
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Overzicht resultaten Bijsterhuizen 

 
Respons: 26 bedrijven (52%) van de 50 in het werkgebied gevestigde bedrijven. 
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Binnenstadskern 

 
Het vestigingsklimaat in het werkgebied binnenstadskern krijgt een voldoende, maar wijkt negatief af van 

het gemiddelde. Er zijn duidelijke positieve ontwikkelingen. 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Bedrijfsomgeving 

Er zijn veel factoren in de bedrijfsomgeving die duidelijk verbeterd zijn. De bereikbaarheid is 

bijvoorbeeld positief beïnvloed door de tweede stadsbrug, de rondwegen en de aanleg van 

parkeergarages. 

 

 Verbeterende veiligheid en criminaliteit 

Duidelijkere aanwezigheid van politie en beveiliging en ingrepen in de opvang voor verslaafden en 

daklozen hebben de veiligheid in de binnenstad verbeterd. Het stadscentrum blijft echter een 

werkgebied waar iedere dag veel mensen bij elkaar komen waardoor overlast zal blijven voorkomen. 

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Representativiteit 

Voor een verblijf en winkelgebied is representativiteit extra belangrijk. Ondernemers en het publiek 

zullen hierover extra kritisch blijven en ook de gemeente moet daarom goed kijken en blijven 

handhaven om de representativiteit van de binnenstadskern zo hoog mogelijk te laten zijn. Met 

veranderende consumentenpatronen moet de binnenstad een schoon en prettig gebied zijn om naar toe 

te gaan en te verblijven. Een aantal gebieden zoals rondom de Bloemerstraat en de Waalkade kunnen 

daarvoor een extra impuls gebruiken. 

 

 Ruimte 

Er is een spanningsveld tussen de ruimte om bedrijfsactiviteiten uit te voeren en de andere functies van 

de binnenstad. Het blijft zoeken naar slimme oplossingen voor bijvoorbeeld het laden en lossen en 

parkeren. 

 

Verder belangrijk: 

 Blijvende aantrekkingskracht 

De ondernemers in de binnenstad hebben moeilijke tijden (achter de rug). Maar door de 

functiemenging blijft het stadscentrum een levendig en interessant gebied. Tegelijkertijd is de functie 

van de binnenstad aan het veranderen. Van beleidsmakers wordt verwacht dat zij de ruimte geven aan 

ondernemers om mee te kunnen gaan in deze trends en veranderingen. 
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Overzicht resultaten binnenstadskern 

 

Respons: 406 bedrijven (29%) van de 1380 in het werkgebied gevestigde bedrijven. 
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Brabantse Poort 

 
Het werkgebied Brabantse Poort wordt als gemiddeld beoordeeld met duidelijke positieve ontwikkelingen. 

Het gaat in dit werkgebied om een relatief laag aantal gevestigde bedrijven en daardoor respondenten. 

Hierdoor kunnen beoordelingen behoorlijk schommelen tussen verschillende metingen. 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Veiligheid en criminaliteit 

Er is veel verbeterd door het afsluiten van een toegang tot het terrein waar veel vandalisme en 

criminaliteit vandaan kwam. Ook het zichtbare en snel optreden van de wijkagent en politie worden 

gezien als belangrijk voor het verbeteren van de veiligheid. 

 

 Bereikbaarheid 

Het terrein is per fiets en per auto goed bereikbaar. De snelfietsroute en de goede doorgang op het 

terrein laten een positieve ontwikkeling zien. Op de ontsluitingsweg voor het terrein staat het verkeer 

soms vast wat ervoor zorgt dat het centrum vaak per fiets even snel te bereiken is als per auto. 

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Representativiteit 

De lat ligt hoog voor het terrein met veel kantoorgebouwen om er representatief uit te zien en de 

concurrentie aan te kunnen met nieuwe bedrijventerreinen. Er wordt gezocht naar manieren om het 

terrein er aantrekkelijker uit te laten zien. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan nieuw asfalt, nieuwe 

verlichting. 

 

 Vindbaarheid 

Er is gelijktijdig met het onderzoek al gestart om de vindbaarheid te verbeteren van de bedrijven die in 

het werkgebied gevestigd zijn. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe borden geplaatst om duidelijker de adressen 

aan te geven. De combinatie van straatnummers en huisnummers blijft af en toe voor problemen zorgen 

als je er niet bekend mee bent, maar de moeilijkheid ervan vermindert naarmate de techniek er ook 

beter mee om kan gaan.  

 

Verder belangrijk: 

 Bereikbaarheid per bus 

Er bestaat een duidelijke wens om een bus route over het terrein heen te laten lopen. Hiermee wordt de 

bus een optie worden voor het woon-werkverkeer voor het personeel dat in veel gevallen nu nog te ver 

moet lopen naar de bushalte. Ook zou het kunnen bijdragen aan minder voetgangers over het gras en 

daarmee de representativiteit van het terrein iets kunnen verbeteren.  
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Overzicht resultaten Brabantse Poort 

 
Respons: 100 bedrijven (31%), van de 321 in het werkgebied gevestigde bedrijven. 
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De Grift 

 
De rapportcijfers voor werkgebied De Grift laten een positief beeld zien van het vestigingsklimaat. Het gaat 

in dit werkgebied om een relatief laag aantal gevestigde bedrijven en daardoor respondenten. Hierdoor 

kunnen beoordelingen behoorlijk schommelen tussen verschillende metingen. 

 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Bereikbaarheid  

Door de gunstige ligging aan de rand van de stad nabij de A15 en de nieuwe stadsbrug (‘de Oversteek’) 

is de bereikbaarheid zeer goed voor auto en vrachtverkeer.  

 

 Ruimte 

De onderdelen van de huisvesting die veel ruimte vragen als het parkeren, laden en lossen worden 

bovengemiddeld gewaardeerd. Daarbij is er in het werkgebied nog genoeg ruimte om uit te breiden 

voor bedrijven. Dat de waardering voor de uitbreidingsmogelijkheden niet bovengemiddeld is, kan 

veroorzaakt worden doordat de bedrijven weinig uitbreidingsmogelijkheden hebben op het terrein wat 

zij al in bezit hebben en/ of de kosten die de aanschaf van extra gronden met zich meebrengt. 

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Telecomfaciliteiten 

Het aanleggen en ontwikkelen van betere telecomfaciliteiten. Er ligt nog geen glasvezel in het gebied en 

dit is wel de standaard voor telecommunicatie geworden voor bedrijven.  

 

Verder belangrijk: 

 Veiligheid en criminaliteit 

Zowel de waardering voor criminaliteit en veiligheid als de onveiligheidsgevoelens stijgen. Dit lijkt 

conflicterend maar wordt aan de ene kant veroorzaakt door het geringe aantal en de grootte van de 

incidenten op het bedrijventerrein. Aan de andere kant ligt het terrein wel afgelegen en kan wanneer 

het donker is verschillende straten een verlaten aanblik en onbeduidende sfeer hebben. Maar vanuit de 

ondernemers komt niet naar voren dat dit een toenemend probleem is. Het blijft belangrijk dit in de 

gaten te houden. 
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Overzicht resultaten De Grift 

 
Respons: 22 bedrijven (24%), van de 93 in het werkgebied gevestigde bedrijven.   
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Dukenburg 

 
Het werkgebied Dukenburg laat voor het vestigingsklimaat een beeld zien dat beneden het gemiddelde ligt. 

Het winkelcentrum omvat het grootste deel van dit werkgebied en is het privé bezit van ongeveer 100 

ondernemers en 60 eigenaren. Een groot deel van de bedrijfsomgeving bestaat uit dit winkelcentrum. Het 

gaat in dit werkgebied om een relatief laag aantal gevestigde bedrijven en daardoor respondenten. Hierdoor 

kunnen beoordelingen behoorlijk schommelen tussen verschillende metingen. 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Bereikbaarheid  

Het winkelcentrum is goed bereikbaar door de gunstige ligging nabij station Dukenburg. Daarnaast is 

de bereikbaarheid voor auto’s en fietsers goed en kunnen bezoekers gemakkelijk en redelijk goedkoop 

de auto parkeren.  

 

 Verbeterende samenwerking 

Het rapportcijfer voor de samenwerking tussen bedrijven is sterk verbeterd sinds 2006. De 

samenwerking tussen alle verantwoordelijken is noodzakelijk om de aandachtspunten aan te pakken en 

daarnaast keuzes maken voor de toekomst van het winkelcentrum. 

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Uitstraling van de huisvesting en bedrijfsomgeving 

De lage waardering voor de representativiteit van de bedrijfsomgeving en huisvesting heeft vooral te 

maken met de slechte uitstraling van het ‘naar binnen gekeerde’ winkelcentrum. Hoewel dit vooral een 

privéaangelegenheid is kan de gemeente met de zorg voor het openbaar groen positief bijdragen aan dit 

aspect. 

 

Verder belangrijk: 

 Veiligheid en criminaliteit 

Ondanks de stijgende waardering voor de criminaliteit en veiligheid blijven er relatief veel bedrijven en 

instellingen aangeven dat er personeel is dat zich soms of vaak onveilig voelt. De collectieve en goed 

georganiseerde beveiliging lijkt zijn vruchten af te werpen. Er is nog wel actie nodig (en in 

voorbereiding) om wat te doen aan de veiligheid na sluitingstijd. Het verbeteren van de verlichting 

rondom kan hier soelaas bieden. 

 

 Parkeren voor de medewerkers 

Het parkeren voor medewerkers wordt erg laag beoordeeld. Binnen het winkelcentrum wordt dit niet 

herkend. Er is bijvoorbeeld weinig animo voor (betaalde) parkeerplaats in de parkeergarage.  
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Overzicht resultaten Dukenburg 

 

Respons: 32 bedrijven (30%), van de 108 in het werkgebied gevestigde bedrijven.   
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Heijendaal 

 
Het oordeel over het vestigingsklimaat in Heijendaal is bovengemiddeld positief. Het gaat in dit werkgebied 

om een relatief laag aantal gevestigde bedrijven en daardoor respondenten. Hierdoor kunnen beoordelingen 

behoorlijk schommelen tussen verschillende metingen. 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 De lat ligt hoog 

Onder andere de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Radboud 

Universitair Medisch Centrum zijn gevestigd in het werkgebied. Grote instellingen met internationale 

allure waar een goede bereikbaarheid en representativiteit veel doet voor de beleving en het imago van 

deze instellingen.  

 

 Veiligheid  

Heijendaal is een relatief veilig gebied. Mede doordat er op veel momenten in de dag, avond en nacht 

levendigheid is. 

 

Duidelijke aandachtspunten: 

 Nationaal en Internationaal vestigingsklimaat 

De grote kennisinstellingen (en veel bedrijvigheid) in en rondom Heijendaal zijn gericht op de nationale 

en internationale markt en kijken dan ook niet zozeer naar het vestigingsklimaat in Nijmegen maar 

gaan ervan uit dat dit goed geregeld is of wordt. In dit perspectief is de basis goed, maar gaat het meer 

om de nabijheid van specifieke faciliteiten of samenwerkingspartners. 

 

Verder belangrijk: 

 Faciliteren startende bedrijven 

Er zijn veel mensen met kennis die vanuit de RU of Radboud UMC een bedrijf beginnen. Naast alle 

nieuw te leren ondernemersvaardigheden lopen zij tegen de bureaucratie en regelgeving van gemeente 

en dezelfde grote instellingen aan om het bedrijf succesvol te laten zijn. Hulp van mensen die dezelfde 

wegen hebben moeten bewandelen voor hun eigen bedrijf kan voor hen een uitkomst zijn. 

 

 Behouden groeiende bedrijven 

Voor kleinere bedrijven is vooral de samenwerking met de kennisinstellingen belangrijk voor het 

vestigingsklimaat. Bijvoorbeeld om laagdrempelig gebruik te maken van de apparatuur, faciliteiten of 

kennis die de grote instituten bezitten. Wanneer startende bedrijven deze samenwerking ontgroeien is 

het zaak deze bedrijven ergens anders de ruimte en faciliteiten te geven om binnen Nijmegen door te 

groeien.  
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Overzicht resultaten Heijendaal

 

Respons: 91 bedrijven (37%), van de 247 in het werkgebied gevestigde bedrijven. 
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Noord- en Oostkanaalhavens 

 
Het vestigingsklimaat in het werkgebied Noord- en Oostkanaalhavens krijgt een voldoende, maar wijkt 

negatief af van het gemiddelde. Er zijn duidelijke positieve ontwikkelingen. Het gaat in dit werkgebied om 

een relatief laag aantal gevestigde bedrijven en daardoor respondenten. Hierdoor kunnen beoordelingen 

behoorlijk schommelen tussen verschillende metingen. 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Aanwezigheid Havens 

De haven wordt in andere werkgebieden in Nijmegen genoemd als belangrijke toegevoegde waarde 

voor het vestigingsklimaat in Nijmegen in vergelijking met andere steden in de regio. Voor bedrijven 

die te maken hebben met logistieke vraagstukken rondom hun producten is de haven onmisbaar voor 

de aanvoer of verspreiding van hun producten via Rotterdam of Duitsland 

 

 Samenwerking 

De samenwerking tussen de verschillende bedrijven en het hebben van één bedrijvenvereniging voor de 

bedrijventerreinen Noord- en Oostkanaalhavens en Westkanaaldijk zorgen voor veel mogelijkheden om 

het vestigingsklimaat te verbeteren (zie ook de aandachtspunten). 

 

 Duurzaamheid 

De aanwezigheid van de havens, het in aanleg zijnde stadsverwarmingsnet en het terrein van de 

energiecentrale dat binnenkort vrijkomt, bieden allen mogelijkheden om bestaande bedrijvigheid te 

verduurzamen en duurzame bedrijvigheid aan te trekken. 

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Representativiteit en Uitstraling 

Het bedrijventerrein oogt wat rommelig er zijn veel bouwactiviteiten (geweest) en de staat van de 

wegen is soms niet goed. Verder is er weinig geïnvesteerd in de havenkades zelf waardoor deze wat 

verwaarloosd zijn (in het verleden).  

 

 Vindbaarheid 

Door de bouwactiviteiten in de omgeving is ook de bewegwijzering naar het bedrijventerrein toe 

verslechterd. Er zijn borden weggehaald waar nog geen nieuwe borden voor teruggeplaatst zijn. 

 

 Veiligheid en criminaliteit 

Het bedrijventerrein is geen omgeving waar het personeel van gevestigde bedrijven zich veilig voelt en 

waar op dit moment ook nog weinig aan wordt gedaan. Om dit te verbeteren gaat de 

bedrijvenvereniging starten met dezelfde collectieve beveiliging als in Westkanaaldijk, waardoor op dit 

bedrijventerrein de veiligheid is verbeterd. 
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Overzicht resultaten Noord- en Oostkanaalhavens 

 

Respons: 78 bedrijven (32%), van de 246 in het werkgebied gevestigde bedrijven.   
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Rest van de stad 

 
Het vestigingsklimaat buiten de werkgebieden, ‘de rest van de stad’ wordt gemiddeld beoordeeld. 

 

Sterk verbeterde punten buiten de werkgebieden zijn: 

 Bereikbaarheid per fiets 

Vele delen van Nijmegen zijn bereikbaar per fiets over veilige fietspaden. Het netwerk van 

snelfietspaden draagt bij om de middelgrote afstanden makkelijker te kunnen overbruggen per fiets. 

 

 Criminaliteit en veiligheid 

duidelijke verbetering sinds 2006 in de waardering voor criminaliteit en veiligheid.  

 

 Bereikbaarheid voor het vrachtverkeer 

nieuwe stadsbrug zorgt voor een duidelijke verbetering van de bereikbaarheid voor vrachtverkeer voor 

bedrijven. 

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Telecomfaciliteiten 

De lat wordt steeds hoger gelegd voor telecomfaciliteiten. Niet ieder bedrijf heeft bijvoorbeeld toegang 

tot een glasvezel netwerk, maar dit is wel de norm aan het worden. De dekkingsgraad van het glasvezel 

netwerk stijgt minder snel dan de verwachtingen over telecomfaciliteiten. 

 

 Nabijheid passantenstromen 

Veel bedrijven buiten de werkgebieden zijn wel gevestigd in de buurt van winkelcentra of andere 

commerciële zones. De oorzaak kan per gebied verschillen, maar velen hebben last (gehad) van de 

economische crisis en veranderende manieren waarop consumenten hun aankopen doen. 
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Overzicht resultaten rest van de stad 

 
Respons: 382 bedrijven (30%), van de 1283 in het werkgebied gevestigde bedrijven. 
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Singelgebied 

 
Het vestigingsklimaat in het singelgebied wordt gemiddeld beoordeeld met duidelijke positieve 

ontwikkelingen. Het gaat in dit werkgebied om een relatief laag aantal gevestigde bedrijven en daardoor 

respondenten. Hierdoor kunnen beoordelingen behoorlijk schommelen tussen verschillende metingen. 

 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Representativiteit en uitstraling 

Het gebied heeft door de ligging langs belangrijke verkeersaders van Nijmegen en chique 

bedrijfspanden een permanente aantrekkingskracht naar ondernemers. Een gebied met functiemenging 

en een goed vooruitzicht naar de toekomst toe. 

 

 Verbeterde bereikbaarheid 

De aanleg van ‘De Oversteek’ heeft voor een duidelijke verbetering gezorgd in de bereikbaarheid van 

het gebied voor gemotoriseerd verkeer. 

 

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Ondernemersklimaat 

Opmerkelijk is dat het ondernemersklimaat in het singelgebied duidelijk minder wordt beoordeeld in 

vergelijking met de afzonderlijke deelaspecten. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken genoemd als 

een imago probleem of te weinig flexibiliteit. Maar waar dit echt aan ligt is moeilijk de vinger achter te 

leggen.  

 

Verder belangrijk: 

 Verbeterde criminaliteit en veiligheid 

Door aanpassingen in de in het werkgebied gevestigde opvang voor verslaafden en daklozen is de 

overlast duidelijk verminderd. 
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Overzicht resultaten singelgebied

 

Respons: 70 bedrijven (32%), van de 216 in het werkgebied gevestigde bedrijven. 
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Stationsomgeving 

 
Het vestigingsklimaat in het stationsgebied wordt gemiddeld beoordeeld met duidelijke positieve 

ontwikkelingen. Het gaat in dit werkgebied om een relatief laag aantal gevestigde bedrijven en daardoor 

respondenten. Hierdoor kunnen beoordelingen behoorlijk schommelen tussen verschillende metingen. 

 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Bereikbaarheid  

Het stationsgebied is een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoersstromen en is daardoor 

natuurlijk goed bereikbaar per bus of per trein en daardoor een aantrekkelijke locatie voor zowel 

kantoren als bedrijvigheid gericht op consumenten. 

 

 Criminaliteit en veiligheid 

Met het afronden van Doornroosje is er duidelijk weer leven in het gebied geblazen. In plaats van een 

doorgangsgebied verblijven er nu ook mensen en dit heeft een positief effect op de veiligheid.  

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Bereikbaarheid voor vrachtverkeer 

Er is weinig ruimte voor vrachtverkeer in het gebied. De in het gebied gevestigde bedrijven hebben hier 

al last van, maar ook voor nieuwe vestigingen kan dit een struikelblok zijn.  

 

Verder belangrijk: 

 Burgemeester Hustinxstraat  

Deze straat op de route naar het centrum van de stad is eigenlijk een aandachtspunt. De bedrijven die 

gevestigd waren in de plint van de bebouwing zijn bijna allen verdwenen. Ook het uiterlijk van deze 

doorgang is aan verbetering toe.   
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Overzicht resultaten stationsomgeving

 
Respons: 80 bedrijven (28%), van de 290 in het werkgebied gevestigde bedrijven. 
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Westkanaaldijk 

 
In het werkgebied Westkanaaldijk krijgt het vestigingsklimaat een gemiddelde beoordeling, maar dit is een 

duidelijk verbeterd beeld ten op zichte van 2006. Het gaat in dit werkgebied om een relatief laag aantal 

gevestigde bedrijven en daardoor respondenten. Hierdoor kunnen beoordelingen behoorlijk schommelen 

tussen verschillende metingen. 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Bereikbaarheid voor het (vracht)verkeer 

De aanleg van de nieuwe stadsbrug heeft hier een duidelijke positieve impuls gegeven aan de 

bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor gemotoriseerd verkeer. 

 

 Positieve ontwikkelingen 

De samenwerking tussen de verschillende bedrijven in de bedrijvenvereniging zorgen voor veel 

verbeteringen in het vestigingsklimaat in het werkgebied. Zelfs met de aanwezigheid van ‘rommelige’ 

bedrijvigheid is het vestigingsklimaat er de laatste jaren op vooruit gegaan. 

 

 Duurzaamheid 

De nabijheid van de havens, het stadsverwarmingsnet wat in aanleg is vanuit het 

vuilverbrandingsbedrijf gelegen in het naastgelegen werkgebied en het terrein van de energiecentrale 

dat binnenkort vrijkomt bieden vele mogelijkheden om bestaande bedrijvigheid te verduurzamen en 

duurzame bedrijvigheid aan te trekken. 

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Onderhoud bestrating 

Er zijn veel bouwactiviteiten (geweest) en de staat van de wegen kan op verschillende plaatsen 

verbeterd worden. Een (ouder) probleem is onder andere de aansluiting van de Hogelandseweg op de 

Metaalweg.  

 

 Bereikbaarheid via openbaar vervoer en fiets 

Er is geen treinstation in de buurt en er zijn weinig bus routes die langs of door het bedrijventerrein 

lopen. Met het afronden van de bouwactiviteiten zou de bereikbaarheid per fiets weer toe moeten 

nemen, maar het is niet overal even veilig op het terrein om te fietsen. 

 

Verder belangrijk: 

 Telecomfaciliteiten 

Er ligt een hoofdader voor een glasvezel netwerk alleen zijn er nog maar weinig bedrijven die daar 

gebruik van kunnen maken. Voor de bedrijvenvereniging is dit een belangrijk punt om aan te pakken. 
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Overzicht resultaten Westkanaaldijk

 
Respons: 73 bedrijven (32%), van de 226 in het werkgebied gevestigde bedrijven. 
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Winkelsteeg 

 
Bedrijven en instellingen in het werkgebied Winkelsteeg geven een relatief gunstig oordeel over het 

ondernemingsklimaat met veel positieve ontwikkelingen. Er zijn wel duidelijk sterke en zwakke punten aan 

te wijzen. Het gaat in dit werkgebied om een relatief laag aantal gevestigde bedrijven en daardoor 

respondenten. Hierdoor kunnen beoordelingen behoorlijk schommelen tussen verschillende metingen. 

 

Sterke punten van het werkgebied zijn: 

 Ondernemersklimaat  

Het ondernemersklimaat in Winkelsteeg is over het algemeen goed. Er is een goede samenwerking 

tussen bedrijven in de vorm van bedrijvenvereniging De Winkelsteeg om de basisinfrastructuur op 

orde te hebben en snel met oplossingen te komen. 

 

 Ruimte 

Er is genoeg ruimte voor ondernemers om hun bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren voor een 

redelijke prijs. Dit zorgt ervoor dat men over het algemeen tevreden is over de eigen huisvesting. 

 

Duidelijke aandachtspunten zijn: 

 Telecom 

De lage waardering voor de telecomfaciliteiten is opmerkelijk. Er ligt in het werkgebied Winkelsteeg 

een glasvezelnetwerk. Het kan dan te maken hebben met de kosten die verbonden zijn met aansluiting 

en gebruik of het hoger worden van normen en verwachting rondom de voorzieningen voor de 

telecommunicatie.  

 

 Openbare ruimte en groen 

Er wordt veel gedaan om de openbare ruimte representatief te houden. Bel en Herstel wordt veelvuldig 

ingeschakeld. De openbare ruimte wordt niet beleefd als niet representatief. Maar door de relatieve lage 

waardering en de daling van het rapportcijfer in de laatste meting blijft het wel een aandachtspunt.  

 

Verder belangrijk: 

 Veiligheid en criminaliteit 

 Het percentage bedrijven dat aangeeft dat het personeel zich soms of vaak onveilig voelt is relatief 

hoog. Maar eenzelfde hoog percentage komt niet naar voren uit het onderzoek gehouden in het kader 

van het Keurmerk Veilig Ondernemen en het bedrijventerrein wordt ook niet als zodanig onveilig 

beleefd.  
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Overzicht resultaten Winkelsteeg  

 

Respons: 46 bedrijven (24%), van de 188 in het werkgebied gevestigde bedrijven. 
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7. Bijlagen 

Respons  

Figuur 38: respons per werkgebied 

Werkgebied aantal percentage 

Bijsterhuizen 26 2% 

Binnenstadskern 406 29% 

Brabantse Poort 100 7% 

De Grift 22 2% 

Omg Heijendaal 91 6% 

Omg NOK 78 6% 

Omg SDC 

Dukenburg 32 2% 

Omg 

Westkanaaldijk 73 5% 

Omg Winkelsteeg 46 3% 

Rest stad 382 27% 

Singelgebied 70 5% 

Stationsgebied 80 6% 

   

 Totaal 1406 100% 

 

 

Figuur 39: respons naar het aantal werknemers van het bedrijf. 

aantal werknemers aantal percentage 

minder dan 20 werkzame personen 1162 83% 

20 of meer werkzame personen 244 17% 

  

  
totaal 1406 100% 

 

 410 van de 1406 bedrijven (29%) geeft aan zichzelf als ZZP’er te beschouwen. 

 

 

Figuur 40: respons per sector 

sector aantal percentage 

goederen/ vrachtvervoer gericht 188 13% 

commercieel-consumentengericht 490 35% 

kantooractiviteiten 474 34% 

verzorging, (semi-)overheid 254 18% 

  

  Totaal 1406 100% 
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Enquêteresultaten uitgesplitst naar sectoren 

De onderwerpen van de resultaten staan in dezelfde volgorde als van de hoofdstukken. 

 

Figuur 41 : Waardering voor het ondernemersklimaat uitgesplitst naar sectoren 

  2006 2010 2014 

goederen en vrachtvervoer 6,1 6,3 6,4 

commercieel consumentgericht 5,7 6,5 6,3 

kantoor 6,2 6,6 6,6 

zorg en (semi) overheid 6,8 6,8 6,8 

 

 Het ondernemersklimaat best beoordeeld door de jaren heen door vestigingen binnen sector Zorg en 

overheid. 

 De commerciële en consumentgerichte bedrijven zijn iets negatiever dan 4 jaar geleden. 

 Er zijn nauwelijks veranderingen tussen de metingen in 2014 en 2010 binnen de vier bedrijfssectoren. 

 

Figuur 42 : Waardering voor de dienstverlening, het laatste contact en de digitale dienstverlening uitgesplitst naar sectoren 

  dienstverlening             laatste contact digitale dienstverlening 

  2010 2014 2010 2014 2014 

goederen en vrachtvervoer georiënteerd 6,1 6,5 5,8 6,7 6,6 

commercieel- consumentgericht 6,2 6,2 6,2 6,4 6,4 

kantoren 6,3 6,4 6,1 6,6 6,6 

verzorging, (semi)overheid 6,5 6,6 6,4 6,8 6,7 

 

 De sector goederen en vrachtvervoer is duidelijk positiever over de dienstverlening en laatste contact. 

 

 

Figuur 43: Waardering voor de bedrijfsomgeving uitgesplitst naar sectoren 

  2006 2010 2014 

goederen en vrachtvervoer 6,7 6,9 6,8 

commercieel consumentgericht 6,9 6,2 6,5 

kantoor 7,4 7 7,1 

zorg en (semi) overheid 7,3 7,2 7,2 

 

 De commerciële en consumentgerichte sector en de op goederen en vrachtvervoer gerichte vestigingen 

geven gemiddeld een lager rapportcijfer dan bedrijven uit andere sectoren.  

 Eenzelfde beeld komt uit eerdere metingen naar voren.  

 

 

 

  



 

Monitor Vestigingsklimaat - 57 

Figuur 44: De belangrijkste deelaspecten van de bedrijfsomgeving per bedrijfsactiviteit 

bedrijfssector  deelaspecten van de bedrijfsomgeving  

goederen/ vrachtvervoer gericht 1 bereikbaarheid auto 2 bereikbaarheid vrachtverkeer 3 telecom 

commercieel-consumentengericht 1 bereikbaarheid auto 2 onderhoud bestrating 3 passantenstromen 

kantooractiviteiten 1 telecom 2 bereikbaarheid auto 3 onderhoud bestrating 

verzorging, (semi-)overheid 1 bereikbaarheid fiets 2 bereikbaarheid auto 3 onderhoud bestrating 

 

 Bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per auto, de beschikbare telecomfaciliteiten en het onderhoud van 

de bestrating zijn in alle sectoren zeer belangrijk.  

 Passantenstromen nemen een belangrijke plaats in voor de commercieel en consumentgerichte sector. 

 

Figuur 45: Waardering voor de huisvesting uitgesplitst naar sectoren 

  2006 2010 2014 

goederen en vrachtvervoer 7,1 7,0 7,4 

commercieel consumentgericht 6,9 7,3 7,1 

kantoor 7,4 7,8 7,6 

zorg en (semi) overheid 7,3 7,6 7,6 

 

 De waardering voor de huisvesting binnen de sector goederen en vrachtvervoer is behoorlijk 

toegenomen (van 7,0 naar 7,4). 

 Vestigingen binnen de sector zorg en (semi) overheid en binnen kantoren geven een betere waardering 

aan de eigen vestiging dan de commerciële en consumentgerichte bedrijven.  
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Enquêteresultaten uitgesplitst naar bedrijfsgrootte 

De onderwerpen van de resultaten staan in dezelfde volgorde als van de hoofdstukken. 

Figuur 46 : Waardering voor het ondernemersklimaat en voor de deelaspecten uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. 

  

kleine bedrijven 

(<20 werknemers) 

grote bedrijven 

(>20 werknemers) 

algemene waardering ondernemersklimaat 6,4 6,7 

      

imago stad 6,9 7 

uitstraling en kwaliteit bedrijfomgeving 7 7 

lokale/regionale arbeidsmarkt  6,6 7,1 

bereikbaarheid stad  6,9 6,9 

lokale lasten 5,7 5,8 

aandacht & prioriteiten gemeentebestuur 5,8 6,1 

vergunning- en dienstverlening gemeente Nijmegen 6,1 6,4 

nabijheid toeleverende/afnemende bedrijven 6,6 6,6 

nabijheid kennisinstellingen 7,3 7,6 

lokaal ondernemersnetwerk 6,6 6,8 

criminaliteit en veiligheid  6,7 6,8 

woon- en leefklimaat 7 7 

hoeveelheid gemeentelijke regels 5,9 6,2 

toepassing gemeentelijke regels  5,9 6,3 

voldoende en goed aanbod vestigingsplaatsen 6,5 6,7 

aanbod culturele voorzieningen en evenementen 7,1 7,1 

 

 Grotere bedrijven (met meer dan 20 werknemers) geven een hoger rapportcijfer (6,7) dan kleinere 

bedrijven (6,5). 

 

Grote bedrijven waarderen een aantal deelaspecten beter: 

 De lokale en regionale arbeidsmarkt (7,1 versus 6,6) 

 Vergunningverlening en dienstverlening (6,4 versus 6,1) 

 De nabijheid van kennisinstellingen (7,6 versus 7,3) 

 Hoeveelheid gemeentelijke regels (5,9 versus 6,2) 

 Toepassen gemeentelijke regels (5,9 versus 6,3) 
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Figuur 47: is de bedrijfsomgeving van de vestiging het afgelopen jaar verbeterd of verslechterd? 

  

kleine bedrijven 

(<20 werknemers) 

grote bedrijven 

(>20 werknemers) 

verbeterd 16% 16% 

gelijk gebleven 61% 65% 

verslechterd 16% 15% 

weet niet 7% 4% 

 

 Er zijn nauwelijks verschillen tussen kleinere en grotere vestigingen. 

 

 

Figuur 48 : Waardering voor de bedrijfsomgeving en deelaspecten uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. 

  

kleine bedrijven 

(<20 werknemers) 

grote bedrijven 

(>20 werknemers) 

algemene waardering Bedrijfsomgeving 6,9 6,9 

      

representativiteit panden 6,9 6,8 

representativiteit openbare ruimte 6,8 6,8 

beheer en onderhoud bestrating 6,8 6,9 

beheer en onderhoud groenvoorzieningen 6,7 6,7 

samenwerking bedrijven /parkmanagement 6,3 6,6 

bereikbaarheid bedrijfslocatie per auto 7,0 7,3 

bereikbaarheid bedrijfslocatie per fiets 7,9 7,9 

bereikbaarheid bedrijfslocatie per bus 7,2 7,1 

bereikbaarheid bedrijfslocatie per trein 6,9 6,4 

nabijheid van passantenstromen 6,5 6,3 

bereikbaarheid voor vrachtverkeer 6,4 7,0 

telecomfaciliteiten 6,9 7,2 

  

 Geen verschillen tussen grotere en kleinere vestigingen in de algemene waardering voor de 

bedrijfsomgeving. 

 

Er zijn een aantal duidelijke verschillen tussen grotere en kleinere vestigingen in de waardering voor een 

aantal deelaspecten.  

 Hogere waardering voor de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per trein door kleinere vestigingen 

(6,9 versus 6,4). 

 

Grotere vestigingen met meer dan 20 werknemers zijn positiever over:  

 Bereikbaarheid van de bedrijfslocatie voor het vrachtverkeer (7 versus 6,4). 

 Bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per auto (7,3 versus 7,0). 

 De aanwezige telecomfaciliteiten (7,2 versus 6,9). 

 De samenwerking tussen bedrijven (6,6 versus 6,3). 
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Figuur 49: Waardering voor de dienstverlening, het laatste contact en de digitale dienstverlening uitgesplitst baar bedrijfsgrootte 

           dienstverlening laatste contact        digitale dienstverlening 

  2010 2014 2010 2014 2014 

vestigingen tot 20 werknemers 6,3 6,3 6,1 6,6 6,5 

vestigingen 20 werknemers en meer 6,6 6,7 6,6 6,8 6,7 

 

 Grotere vestigingen zijn positiever over de gemeentelijke dienstverlening dan kleinere vestigingen. 

 

 

Figuur 50: Waardering voor de huisvesting en deelaspecten uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. 

  

kleine bedrijven 

(<20 werknemers) 

grote bedrijven 

(>20 werknemers) 

algemene waardering huisvesting 7,4 7,3 

      

huisvestingskosten 7,0 6,5 

uitbreidingsmogelijkheden op locatie 5,3 5,5 

mogelijkheden laden en lossen 6,2 7,0 

parkeren medewerkers 5,9 6,5 

parkeren bezoekers en klanten 6,3 6,9 

representativiteit en kwaliteit gebouw 7,2 7,0 

vindbaarheid 6,6 6,4 

 

 Kleinere vestigingen (7,4) geven een iets hogere algemene waardering voor de huisvesting dan grotere 

vestigingen (7,3). 

 

Grotere vestigingen zijn positiever: 

 over de mogelijkheden om te laden en lossen (6,6 versus 6,0); 

 Parkeren voor medewerkers (6,5 versus 6,0) en 

 parkeren voor klanten en bezoekers (6,9 versus 6,3).  

 

 

 De kleinere bedrijven beoordelen de huisvestingskosten beter (7,0 versus 6,5). 
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Gesprekspartners 

 

Met dank aan: 

 

Pieter Bergshoeff  (voorzitter bedrijvenvereniging Bijsterhuizen, Diesel Equipment Trading)  

Jerry Croes   (voorzitter bedrijvenvereniging TPN-WEST, Flavius assurantiën en financiën) 

Eric van Gaalen  (voorzitter bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid, BDO Nederland) 

Ton Hendriks  (Hendriks Vastgoed / Dornick BV) 

Rob Hendriks  (Hendriks Vastgoed / Dornick BV) 

Kaspar Koch  (Future Chemistry) 

Martijn Nijhof  (Evers Specials) 

Bob Rutgers  (bestuurslid bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid, R’Invest) 

Peter Scholten  (voorzitter ondernemersvereniging de Winkelsteeg, Toyota Scholten Nijmegen) 

Henny van Straaten (voorzitter VCON, Rivièra Maison) 

Anneke Verhulst (centrummanager Winkelcentrum Dukenburg, Verhulst Casuals) 

 


