
nijmegen.nl

Monitor vestigingsklimaat
2019



 

 
Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Nota, beleids- of projectplan  

 

 

 1 

  

  

  

Inhoudsopgave 

Samenvatting Monitor Vestigingsklimaat 2019 2 

Waarderingen ondernemersklimaat en bedrijfsomgeving 2 

Werkgelegenheid groeit 7 

Krappe arbeidsmarkt 7 

Positieve ontwikkelingen politiecijfers 7 

Toelichting onderzoek 8 

Resultaten specifieke deelvragen;  Communicatie  en dienstverlening. 10 

Resultaten specifieke deelvragen;  Arbeidsmarkt en onderwijs. 14 

Resultaten specifieke deelvragen;  Duurzaam ondernemen. 21 

 

  



 

 

2  

  

Samenvatting Monitor Vestigingsklimaat 2019 

Het Nijmeegse ondernemersklimaat staat er goed voor 

Het Nijmeegse ondernemersklimaat staat er goed voor volgens waarderingen van 

ondernemers en gegevens uit diverse statistieken. Het ondernemersklimaat in Nijmegen 

krijgt het rapportcijfer 6,6  van ondernemers en instellingen die in de stad gevestigd zijn. 

Dit is 0,1 rapportpunt lager dan de vorige meting. Een goede waardering in vergelijking met 

het gemiddelde rapportcijfer van 6,2 voor het ondernemersklimaat in de 

benchmarksteden1. De bedrijfsomgeving krijgt een 7,0 van Nijmeegse ondernemers . 

Positieve waarderingen zijn er voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de nabijheid 

van kennisinstellingen en toeleverende en afnemende bedrijven. Ondernemers zijn wel 

kritisch over de bereikbaarheid van de stad (per auto) en de gemeentelijke regelgeving. 

Deze onderdelen van het ondernemersklimaat krijgen lagere waarderingen. 

 

De cijfers over de arbeidsmarkt en veiligheid laten  een positief beeld zien. Het afgelopen 

jaar zijn er 3.050 arbeidsplaatsen bijgekomen. Tegelijkertijd is het voor ondernemers  

moeilijk om personeel te vinden in sectoren zoals: transport en logistiek, ICT, bouw, zorg 

en horeca. Het veiligheidsbeeld lijkt ook te verbeteren. Het aantal aangiften voor 

diefstallen en inbraken rondom bedrijven en winkels daalt gestaag de laatste jaren.  

Waarderingen ondernemersklimaat en 

bedrijfsomgeving 

Het ondernemersklimaat in Nijmegen krijgt het rapportcijfer 6,6 van ondernemers en 

instellingen die in de stad gevestigd zijn. Dit is 0,1 rapportpunt lager dan de vorige 

meting. In vergelijking met het gemiddelde rapportcijfer van 6,2 voor het 

ondernemersklimaat in de benchmarksteden1, is de beoordeling van het 

ondernemersklimaat onder Nijmeegse ondernemers nog steeds goed.  

Betere waarderingen voor openbaar vervoer en eigen 

huisvesting 

In vergelijking met de vorige meting geven ondernemers duidelijk hogere rapportcijfers 

voor: 

 bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

 eigen huisvesting 

 nabijheid van onderwijs- en kennisinstellingen 

 nabijheid van toeleverende en afnemende bedrijven.  

 

Onverminderd hoge beoordelingen worden geven voor: 

 bereikbaarheid per fiets 

 culturele voorzieningen en evenementen 

 woon- en leefklimaat 

 

                                                                            
1
 De benchmarksteden bestaan uit: Almere, Breda, Delft, Dordrecht, Ede, Enschede, 

Groningen, Haarlem, Leiden, Tilburg, Haarlem en Leiden. Deze cijfers zijn afkomstig van 
de Peiling Ondernemers Klimaat (POK) uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys. 
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Verder valt het rapportcijfer voor de arbeidsmarkt in Nijmegen op. Dit is met een 6,7 een 

heel rapportpunt hoger dan het gemiddelde rapportcijfer van de benchmarksteden (5,7). 

Bereikbaarheid en veiligheid zijn aandachtspunten 

Ondernemers geven lagere rapportcijfers voor: 

 bereikbaarheid van de stad 

 bereikbaarheid per auto van de bedrijfsomgeving 

 criminaliteit en veiligheid 

 gemeentelijke digitale dienstverlening.  

 

Bereikbaarheid per auto en criminaliteit en veiligheid zijn ook onderwerpen waarin de 

benchmarksteden gemiddeld iets hogere cijfers dan Nijmegen halen. De rapportcijfers 

voor de gemeentelijke regelgeving en de lokale lasten zijn lager dan een zes. Dit is een 

vergelijkbare waardering met eerdere jaren.  

 

Figuur 1: Overzichtstabel waarderingen Monitor Vestigingsklimaat, inclusief Benchmarkcijfers. 
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Ondernemers positief over de toekomst van eigen bedrijf 

Ondernemers zijn positief over de toekomst van de eigen onderneming of instelling. Ruim 

40% van de ondernemingen en instellingen verwacht een positieve groei door te maken. 

Ondernemers staan even vaak positief als negatief (maar vooral neutraal) tegenover de 

verwachtte ontwikkeling van het ondernemersklimaat in Nijmegen. Bij een positieve 

toekomstverwachting voor het ondernemersklimaat leggen ondernemers meer nadruk 

aspecten als: 

 de groei  van hun eigen bedrijf,  

 de groei van Nijmegen  

 Nijmegen als aantrekkelijke stad om te wonen.  

 

Bij een negatieve toekomstverwachting worden het gemeentebeleid (rondom de 

bedrijfsomgeving) en de bereikbaarheid van de stad vaker genoemd. 

Opvallende verschillen per bedrijfsomgeving 

De bedrijfsomgeving krijgt een 7,0 van Nijmeegse ondernemers en instellingen. Er zijn 

hierbij een aantal opvallende verschillen tussen werkgebieden. Zo scoren de 

bereikbaarheid per openbaar vervoer en de fiets goed in de werkgebieden: 

 Binnenstad 

 Ringstraten 

 Stationsgebied 

 Heijendaal 

 Stadsdeelcentrum Dukenburg  

 

De bereikbaarheid per auto en bereikbaarheid voor het vrachtverkeer worden goed 

gewaardeerd in de werkgebieden:  

 TPN-West,  

 Brabantse Poort 

 Bijsterhuizen 

 Winkelsteeg  

 De Grift. 

 

Voor Bijsterhuizen, Brabantse Poort en Heijendaal zijn de waarderingen van de meeste 

deelaspecten van de bedrijfsomgeving gemiddeld of bovengemiddeld. De ondernemers in 

de werkgebieden Binnenstad en TPN-West geven gemiddeld een lagere beoordeling voor 

de bedrijfsomgeving of onderdelen daarvan.   
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Figuur 2: Overzichtskaart van de werkgebieden in Nijmegen. 
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Figuur 3: Overzichtstabel waarderingen voor aspecten van de bedrijfsomgeving per werkgebied, Monitor Vestigingsklimaat 2018. 

  Bijsterhuizen Binnenstad Brabantse Prt. De Grift Heijendaal 
SDC 
Dukenburg Singelgbd. Stationsgbd. TPN-West Winkelsteeg 

ondernemersklimaat 6,9 6,5 6,6 7,3 6,5 6,1 6,5 7,3 6,5 6,9 

criminaliteit en veiligheid 6,2 5,9 6,4 6,2 7 4,8 6 7,3 6,4 6,4 

bedrijfsomgeving 7,6 6,5 7,3 6,9 7,6 5,3 6,9 7,6 6,8 7,2 

huisvesting 7,9 7,5 7,8 7,7 7,8 7,2 7,6 8 7,2 7,6 

openbare ruimte 7,3 6,4 6,8 6,5 7,2 5,4 6,7 7,4 6,4 7 

bestrating 7,5 6,5 7 5,5 7,2 6 6,1 7,4 6,3 6,8 

groen 7,2 6,3 7,2 5,5 7 6,2 6,6 7,4 5,7 6,6 

telecomfaciliteiten 7,6 6,6 7 5,2 7,5 7,6 8 7,3 6 6,6 

parkmanagement 6,8 5,5 6,9 6 6,6 6,2 6,2 7,1 6 6,9 

bereibaarheid per auto 7,5 5,4 7,8 6,9 6,6 8,1 6,3 6,2 7,2 7,5 

bereibaarheid per fiets 7,9 7,9 8,1 7,2 8,4 8,6 8,4 8,4 7,3 8 

bereikbaarheid per OV 5,5 7,6 6,9 6,2 8,1 8,4 7,5 8,8 5,4 6,7 

bereikbaarheid voor vrachtverkeer 8 5,7 7 6,3 6 7,1 5,6 5,5 7,2 6,7 
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Werkgelegenheid groeit 

In Nijmegen zijn er 15.550 vestigingen van bedrijven en instellingen actief. Samen zijn zij 

goed voor 100.580 banen. Het afgelopen jaar maakte de Nijmeegse arbeidsmarkt een zeer 

positieve ontwikkeling door. Er zijn sinds 2017 ongeveer 3.050 arbeidsplaatsen 

bijgekomen.  Voor het eerst sinds 2011 is het aantal arbeidsplaatsen in Nijmegen weer 

boven de 100.000 gestegen. Ook het aantal bedrijfsvestigingen nam met 970 toe in het 

afgelopen jaar. In bijna alle topsectoren is de werkgelegenheid gegroeid de afgelopen 

periode. De werkgelegenheidsgroei is in alle  topsectoren terug te zien. 

Krappe arbeidsmarkt 

Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt voor werkgevers in veel sectoren krap. Dit laat de 

spanningsindicator van het UWV zien. In krappe sectoren is het voor ondernemers lastig 

om aan de juiste werknemers te komen. Krappe sectoren zijn onder andere: 

 Transport en logistiek 

 ICT 

 Bouw 

 Zorg 

 Horeca.  

Ondernemers proberen toch aan  voldoende personeel te komen door zelf personeel op te 

leiden en zij-instromers (personeel met expertise of ervaring in andere vakgebieden dan 

voor de vacature) aan te nemen. 

Positieve ontwikkelingen politiecijfers 

Politiecijfers laten vooral positieve ontwikkelingen zien over de criminaliteit in Nijmegen. 

Het aantal aangiftes daalt de laatste jaren rondom winkeldiefstallen en diefstallen of 

inbraken in kantoren, of bedrijven. Diefstallen van vrachtauto’s en bestelauto’s komen 

afgelopen jaar iets meer voor. Hier is geen sprake van een duidelijke, meerjarige trend. 

Bedrijfsovervallen komen in Nijmegen niet vaak voor en de politiecijfers laten een stabiel 

beeld zien voor de afgelopen jaren. 

 

Aan ondernemers is gevraagd wanneer zij, of het personeel zich onveilig voelen in en 

rondom het bedrijf. Ongeveer één derde van de  ondernemers geeft aan dat het 

personeel zich soms of vaker onveilig voelt. Dit percentage is vergelijkbaar met 

eerdere metingen. Situaties waarbij deze onveiligheidsgevoelens zich voordoen zijn: 

 de aanwezigheid van personen in of nabij het pand waar dreiging vanuit gaat 

(60%). 

 bij het afsluiten van het pand (42%). 

 wanneer men als enige in het pand aanwezig is (28%).  
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Toelichting onderzoek 

Dit stuk is een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de Monitor 

Vestigingsklimaat. Het hele rapport is in de vorm van een dashboard online te bekijken, Het 

dashboard is te vinden via: 

https://public.tableau.com/views/MonitorVestigingsklimaat/MonitorVestigingsklimaat?:e

mbed=y&:display_count=yes&publish=yes&:showVizHome=no 

 

Sinds 2006 wordt in opdracht van de afdeling Economische Zaken iedere twee jaar een 

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

kwaliteiten van het ondernemersklimaat in Nijmegen als geheel (Nijmegen als 

vestigingslocatie voor bedrijven en instellingen) en het oordeel van ondernemers en 

andere werkgevers over de directe bedrijfsomgeving.  

Grote en kleine metingen 

De metingen volgen een tweejaarlijkse ritmiek gelijk aan de Europese en 

Wereldkampioenschappen voetbal. Eens in de vier jaar (de ‘EK jaren’) beperken we ons tot 

uitspraken over Nijmeegse bedrijven en instellingen als één groep. In 2018  (een ‘WK jaar’) 

voeren we uitgebreider veldwerk uit en kunnen we uitspraken doen die zijn uitgesplitst 

naar werkgebieden, sectoren en bedrijfsgrootte .  

Doorwerking van het onderzoek 

De resultaten van de Monitor Vestigingsklimaat leveren bouwstenen voor de uitvoering van 

het sociaal-economisch beleid, leveren input voor proactief accountmanagement en zijn 

een basis voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast worden de 

uitkomsten van de Monitor Vestigingsklimaat ook gebruikt voor verantwoording binnen de 

programmabegroting.  

Respons 

Voor dit onderzoek zijn circa 5170 van de circa 15.550 vestigingen van bedrijven en 

instellingen in Nijmegen benaderd. Naast vestigingen uit de commerciële sectoren 

behoren hiertoe ook de overheids- en onderwijsinstellingen en de overige niet-

commerciële instellingen. De adressen zijn verkregen uit de Provinciale 

Werkgelegenheidsenquête Gelderland (LISA-register). Uiteindelijk bleken op 174 van de 

aangeschreven adressen bedrijven niet meer actief of administratief onderdeel uit te 

maken van een grotere organisatie. Ondernemers zijn benaderd via een uitnodigingsbrief 

om online de vragenlijst in te vullen. Het veldwerk heeft in de maanden oktober en 

november van 2018 plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben 990 (20%) bedrijven of 

instellingen de moeite genomen om de vragenlijst volledig in te vullen. Een lager respons 

percentage dan voorgaande jaren. Wel voldoende respons om betrouwbare en 

nauwkeurige uitspraken te doen over het totaal van de circa 15.550 vestigingen. 

Contactinformatie 

Email:  onderzoek.statistiek@nijmegen.nl 

  

https://public.tableau.com/views/MonitorVestigingsklimaat/MonitorVestigingsklimaat?:embed=y&:display_count=yes&publish=yes&:showVizHome=no
https://public.tableau.com/views/MonitorVestigingsklimaat/MonitorVestigingsklimaat?:embed=y&:display_count=yes&publish=yes&:showVizHome=no
mailto:onderzoek.statistiek@nijmegen.nl
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Resultaten specifieke deelvragen;  

Communicatie  en dienstverlening.  

 

Samenvatting 

 

 Dit is een korte notitie met uitkomsten van de tweejaarlijkse Monitor 

Vestigingsklimaat , gericht op de gemeentelijke communicatie en dienstverlening. 

 Ondernemers zijn iets positiever geworden over de gemeentelijke dienstverlening 

door de jaren heen. Ondernemers  geven een lagere waardering voor de digitale 

dienstverlening. 

 De meeste ondernemers zoeken informatie over de dienstverlening van de 

gemeente via internet. Nijmegen.nl en de zoekmachine Google zijn de 

belangrijkste kanalen.  

 Bij de mogelijkheden om met de gemeente in contact te komen zijn de afspraken 

met de accountmanagers van economische zaken of met de wethouder bij de 

meeste ondernemers bekend. Daarna volgt de bekendheid van de andere 

(digitale) contactmogelijkheden. 

 

 

Inleiding 

Met deze korte notitie wordt er een beeld geschetst van wat ondernemers vinden van de 

communicatie en dienstverlening van de gemeente Nijmegen. Hiervoor worden de 

antwoorden van ondernemers op  vragen uit de Monitor Vestigingsklimaat gebruikt.  

 

De Monitor Vestigingsklimaat is een onderzoek wat iedere 2 jaar wordt uitgevoerd om het 

ondernemersklimaat in beeld te brengen met behulp van een grootschalige enquête onder 

ondernemers, aangevuld met statistisch materiaal. De Monitor Vestigingsklimaat wordt 

sinds 2006 uitgevoerd door de gemeente Nijmegen. 
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Waardering voor de dienstverlening 

De waarderingen  voor de dienstverlening van de gemeente Nijmegen door ondernemers is 

de afgelopen jaren gestegen, van een 6,3 naar een 6,5.  De waardering voor de digitale 

dienstverlening van de gemeente is met 0,2 rapportpunt gedaald.  

 
Figuur 4: Waardering van ondernemers voor de (digitale) dienstverlening van de gemeente 
Nijmegen. 
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Dienstverleningskanalen 

Als ondernemers naar informatie over de dienstverlening van de gemeente zoeken, 

gebruiken zij daarvoor vaak online kanalen. Ondernemers geven aan dat nijmegen.nl, of  

de zoekmachine Google de belangrijkste kanalen zijn. 

 
Figuur 5: Via welke weg zoekt u informatie over de dienstverlening van de gemeente? 
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De mogelijkheid om een afspraak te maken met de accountmanagers van economische 

zaken, het ondernemerspunt of de wethouder zijn het meest bekend bij ondernemers. De 

andere (online) contactmogelijkheden zijn minder bekend. Maar tenminste 40% van de 

ondernemers weet van het bestaan af van de verschillende contactmogelijkheden. 

 
Figuur 6: Welke contactmogelijkheden van de gemeente zijn bij u bekend? 
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Resultaten specifieke deelvragen;  

Arbeidsmarkt en onderwijs. 

 

Samenvatting 

 Dit is een korte notitie met uitkomsten van de tweejaarlijkse Monitor 

Vestigingsklimaat, gericht op het onderwerp arbeidsmarkt en onderwijs. 

 Ondernemers geven (relatief) goede waarderingen voor de nabijheid van 

onderwijs en kennisinstellingen en de arbeidsmarkt in Nijmegen.  

 Ondernemers verwachten vooral een groei van het eigen bedrijf in de komende 

jaren. Ondernemers staan vooral neutraal tegenover de verwachte ontwikkeling 

van het Nijmeegse ondernemersklimaat. 

 Ongeveer één derde van de ondernemers heeft nu al problemen, of verwacht in 

de nabije toekomst problemen bij het vinden van voldoende personeel. 

 In de techniek en zorg worden het meeste problemen verwacht bij het vinden van 

voldoende personeel, zo geven ondernemers aan.  

 Grotere bedrijven hebben nu al, of verwachten meer problemen bij het vinden van 

voldoende personeel. 

 Bedrijven met positieve toekomstverwachtingen hebben, of verwachten meer 

problemen met het vinden van voldoende personeel. 

 

Inleiding 

Met deze korte notitie wordt er een beeld geschetst van wat ondernemers in Nijmegen 

vinden van de arbeidsmarkt en de aansluiting op het onderwijs. Hiervoor worden de 

antwoorden van ondernemers op  vragen uit de Monitor Vestigingsklimaat gebruikt.  

 

Deze notitie gaat over een deel van de resultaten van de Monitor Vestigingsklimaat. Het 

bevat de uitkomsten van enkele structurele en niet-structurele vragen om zo een beeld te 

schetsen wat de ondernemers vinden van de arbeidsmarkt en de aansluiting op het 

onderwijs in Nijmegen.  
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Waardering voor de arbeidsmarkt  

 

De waarderingen  voor de Nijmeegse arbeidsmarkt en de nabijheid van onderwijs en 

kennisinstellingen is door de jaren heen gestegen. De sterke stijging voor de waardering 

van de nabijheid van onderwijs en kennisinstellingen naar een 7,8 in de laatste paar 

metingen is opvallend. 

 

In de benchmark (uit Peiling Ondernemersklimaat,  2018) wordt de arbeidsmarkt van de 

benchmarksteden met gemiddeld een 5,7 een stuk lager beoordeeld. De beoordeling door 

Nijmeegse ondernemers met een 6,7 is een stuk hoger. 

 
Figuur 7: Waardering van ondernemers voor de Nijmeegse arbeidsmarkt en de nabijheid van 
onderwijs en kennisinstellingen. 
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Moeilijkheden vinden personeel 

 

Bijna twee derde van de ondernemers heeft geen moeite met het vinden van voldoende 

gekwalificeerd personeel en verwacht daar ook geen problemen in de nabije toekomst.  

 
Figuur 8: Heeft u, of verwacht u in de nabije toekomst moeilijkheden met het vinden van 
voldoende personeel? 

 
 

Bij de ondernemingen met meer dan 10 werknemers zien we dat ongeveer een kwart al 

problemen heeft met het werven van personeel. En nog eens een kwart van de 

ondernemers verwacht in de komende jaren moeilijkheden te ondervinden.  

 
Figuur 9: Heeft u, of verwacht u in de nabije toekomst moeilijkheden met het vinden van 
voldoende personeel? Antwoorden van bedrijven met meer dan 10 medewerkers. 
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Ondernemers geven aan dat er vaker problemen zijn om voldoende personeel te vinden 

met een technische of zorgachtergrond. Daarnaast worden hoogopgeleid personeel en 

productiepersoneel in algemene zin genoemd. 
 

Figuur 10: In welke sector of beroepsgroep heeft u of verwacht u problemen?   

 
 

 

Ondernemers proberen personeelsproblemen vooral op te lossen door personeel zelf op te 

leiden. Daarbij kijken ze ook naar het aannemen en zelf verder opleiden van stagiaires, 

schoolverlaters of zij-instromers.  Ook  vergroten sommige bedrijven het wervingsgebied 

door in het buitenland te werven of door intensiever te werven. Het aanbieden van betere 

arbeidsvoorwaarden of een hoger loon wordt minder vaak genoemd.   

 
Figuur 11: Welke maatregelen neemt u om een (eventueel) tekort aan personeel op te lossen? 

maatregel aantal keer genoemd 

zelf opleiden 27 

samenwerking (beroeps)opleidingen 14 

adverteren (ook via sociale media) 12 

arbeidsvoorwaarden 9 

buitenland werven 8 

(gespecialiseerde) recruiting 3 

hogere loon 2 

detachering 2 
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Toekomstverwachtingen 

 

De meeste ondernemers staan neutraal tegenover de verwachte ontwikkeling van het 

Nijmeegse ondernemersklimaat. Er zijn ongeveer evenveel ondernemers die een positieve 

ontwikkeling verwachten als ondernemen die een negatieve ontwikkeling van het 

Nijmeegse ondernemersklimaat verwachten.  

 
Figuur 12: Denkt u dat het ondernemersklimaat in Nijmegen de komende jaren vooruit of 
achteruit zal gaan? 
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Ondernemers zijn veel positiever over de verwachte ontwikkeling van het eigen bedrijf. 

Ongeveer 10% van de ondernemers of instellingen heeft een negatieve verwachting voor 

de toekomst.  
 

Figuur 13: Denkt u dat uw bedrijf of instelling zich de komende jaren positief of negatief zal 
ontwikkelen?  
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Toekomstbeeld en het vinden van voldoende personeel 

Figuur 14 laat zien dat bedrijven die positief zijn over de toekomstige bedrijfsontwikkeling,  

ook vaker moeilijkheden verwachten  bij het vinden van voldoende personeel. 

 
Figuur 14: Verwachte ontwikkeling van het bedrijf versus verwacht personeelstekort. 

 
 

Grotere bedrijven hebben of verwachten meer moeilijkheden met het aantrekken van 

personeel voldoende personeel. Meer dan de helft van de grotere bedrijven met positieve 

verwachtingen geven aan problemen te hebben met het vinden van voldoende personeel. 

Bij grotere bedrijven met minder positieve bedrijfsverwachtingen lijkt er bij iets minder 

bedrijven een probleem te zijn om aan voldoende personeel te komen.  

 
Figuur 15: Verwachte ontwikkeling van het bedrijf versus verwacht personeelstekort. 
Antwoorden van bedrijven met meer dan 10 medewerkers. 
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Resultaten specifieke deelvragen;  

Duurzaam ondernemen. 

 

Samenvatting 

 Dit is een korte notitie met uitkomsten van de tweejaarlijkse Monitor 

Vestigingsklimaat, gericht op duurzaam ondernemen. 

 Enkele ondernemers zijn bekend met één of meerdere verduurzamingsregelingen 

van de gemeente Nijmegen. Meeste ondernemers geven aan geen van de 

regelingen te kennen. 

 Nog weinig bedrijven hebben concrete plannen om hun onderneming aardgasvrij 

te maken. Ondernemers geven aan te wachten op veranderende regelgeving en 

overheidsplannen over bijvoorbeeld de uitbreiding van het warmtenet.  

 

Inleiding 

Met deze korte notitie wordt er een beeld geschetst van de manier waarop Nijmeegse 

ondernemers bezig zijn met duurzaam ondernemen en de energietransitie. Hiervoor 

worden de antwoorden van ondernemers op  vragen uit de Monitor Vestigingsklimaat 

gebruikt. De vragen over verduurzaming zijn  alleen voorgelegd aan ondernemingen of 

instellingen met meer dan 20 werknemers. 

  

De Monitor Vestigingsklimaat is een onderzoek wat iedere 2 jaar uitgevoerd wordt om het 

ondernemersklimaat in beeld te brengen met behulp van een grootschalige enquête onder 

ondernemers, aangevuld met statistisch materiaal. De Monitor Vestigingsklimaat wordt 

sinds 2006 uitgevoerd door de gemeente Nijmegen. 
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Financieringsregelingen voor verduurzaming 

Bijna de helft van de ondernemers is niet bekend met de financieringsregelingen die 

bestaan voor verduurzaming. Een kwart heeft er wel van gehoord. Slechts een enkele 

ondernemer is bekend met één of meerdere verduurzamingsregelingen. Zij noemen onder 

andere de ondersteuning die er is om zonnepanelen aan te schaffen of subsidie voor het 

aanleggen van een groen dak.  

 
Figuur 16: Zijn ondernemers bekend met (welke) financieringsregelingen voor verduurzaming? 

 
 

 

  



 

 
Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Nota, beleids- of projectplan  
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Aardgasvrij ondernemen 

Er zijn een paar ondernemers die al concrete plannen hebben om de onderneming of 

instelling aardgasvrij te maken. Een kwart van de ondernemers heeft wel ideeën, maar 

heeft nog geen concrete stappen gezet om de onderneming aardgasvrij te maken. De 

ideeën bestaan onder andere uit een mogelijke aansluiting op het warmtenet of een betere 

isolatie van de bedrijfspanden.  

 

Een aantal ondernemers gebruikt al (bijna) geen aardgas, zo geven zij aan. Deze groep 

bestaat vooral uit bedrijven of instellingen die veel ambulant werken of aangeven al in een 

kantoor te werken waar weinig tot geen aardgas wordt gebruikt. 

 
Figuur 17: Is uw bedrijf of instelling nu al bezig om bedrijfspanden, werkruimtes of 
productieprocessen aardgasvrij te maken? 

 
 

Voor ondernemers is het vaak onduidelijk wat er in de komende jaren gaat veranderen in 

de wet- en regelgeving blijkt uit hun antwoorden. Ook weten zij niet welke initiatieven er 

zijn vanuit de overheid om alternatieven voor aardgas te stimuleren. Concreet vragen 

enkele ondernemers zich af of het warmtenet ook voor bedrijven een alternatief voor 

aardgas kan zijn. En waar naartoe en wanneer het warmtenet uitgebreid gaat worden. 

 

Andere redenen waarom ondernemers (nog) niet investeren in de verduurzaming van hun 

onderneming:  

 Nu is niet het juiste moment om investeringen te doen. Investeringen in de 

huisvesting staan pas over een paar jaar op de planning. 

 De ondernemer is geen eigenaar van het pand 

 Huisvesting wordt vanuit het hoofdkantoor geregeld 

 Onzekerheid over de huisvesting (verhuizen) 

 


