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Utrecht 
stabiel in 
de top
Tweede competitieve regio van Europa

EU Regional Competitiveness Index (RCI) 2019



Dankzij het 
werk van velen,
is Utrecht wederom doorgedrongen tot de top 
van de meest competitieve regio’s van Europa. 
Daar mogen we met z’n allen heel erg trots op 
zijn. Hiermee is Utrecht niet alleen het hart van 
Nederland, maar ook het kloppend hart van Europa. 

De tweede plek hebben wij onder meer verworven 
door de gelukkige omstandigheid van onze 
centrale positie en ligging in Nederland. Daarnaast 
krijgt Utrecht steeds meer en vaker waardering 
voor ons grote aanbod aan kwalitatief goed 
onderwijs (zowel universitair, hoger en middelbaar 
beroepsonderwijs), voor het uitstekende 
vestigingsklimaat voor bedrijven, en voor de manier 
waarop wij werken aan ‘Gezond Stedelijk Leven 
voor Iedereen’. Dat laatste is voor ons een leidend 
principe. Alle verhalen daarachter willen we vol trots 
verder vertellen. 

De titel ‘meest competitieve regio van Europa’ is 
voor Utrecht geen doel op zich. Wel beschouwen 
wij een goede score op de lijst als de ultieme 
benchmark voor bedrijven die vestigingsplaatsen 
willen vergelijken. Het is bovendien een bevestiging 
van de slimme keuzes die wij maken. We streven 
naar Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

Klaas Verschuure
Wethouder Economische Zaken 
Gemeente Utrecht

Utrecht als 
het kloppend 
hart van 
Europa
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Een brede basis 
voor succes
Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht opnieuw 
tot de top van meest concurrerende regio’s in Europa. In de 
Regional Competitiveness Index (RCI) 2019 staat Utrecht samen 
met Londen op een gedeelde tweede plaats. Utrecht kan zich in 
deze Europese Benchmark jaar op jaar objectief meten met regio’s 
van wereldfaam zoals Londen. De driejaarlijkse index beoordeelt 
de concurrentiekracht van 268 Europese regio’s op basis van meer 
dan 70 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen 
zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, 
gezondheid en arbeidsmarkt. Sinds de start van de RCI in 2010 
behoort Utrecht tot de meest competitieve regio’s van Europa. Over 
de gehele breedte van het onderzoek scoort de regio onverminderd 
hoog. In 2010 en 2013 stond de regio op nummer één. 

Als wereldwijde weerautoriteit, 
verbinden we meteorologie 
en technologische expertise 
in MeteoGroup. Door ons 
hoofdkwartier naar Utrecht 
te verhuizen, zitten we nu op 
een van de beste plekken in 
Nederland om te werken en te 
leven. In Utrecht hebben we 
betere toegang tot nationaal 
en internationaal techtalent. 
Zij kunnen zo prima werken 
aan onze weer algoritmes en 
wereldwijde platforms. 

Marc Chesover 
President MeteoGroup



Instituties
Politieke stabiliteit, corruptie, veiligheid 
en criminaliteit. Allemaal onderwerpen die 
het vestigingsklimaat van een regio, land, 
stad beïnvloeden. Belangrijke kracht van 
de regio Utrecht is de nauwe samenwerking 
tussen overheden, bedrijven en kennis- en 
onderwijsinstellingen.  
 
In Utrecht is het bestuurlijke en politieke 
klimaat stabiel. Informeel zie je bijvoorbeeld in 
Utrecht dat ondernemers, inwoners en overheid 
samen op zoek gaan naar het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. In de stad, 
en zeker ook in de regio. Positief economisch, 
sociaal en politiek gedrag dat past bij 
ondernemers in de 21e eeuw die moeten gaan 
beslissen over hun vestigingsregio. Utrecht staat 
van de 268 regio’s op de 6e plek in de RCI als het 
gaat om instituties. Met een eindscore van 77,4.

Bij BvdV is sociaal en duurzaam 
ondernemen geen agendapunt, maar 
een vanzelfsprekendheid. Dat geldt 
voor steeds meer bedrijven in Utrecht, 
dus wij verkeren in goed gezelschap. 
Utrecht kent een mooie combinatie 
van stedelijkheid en leefbaarheid 
die daar ongetwijfeld aan bijdraagt. 
Samen maatschappelijk verantwoord 
ondernemen schept een band. Als 
het even kan werken wij het liefst 
samen met lokale partijen die sociaal 
ondernemerschap ook belangrijk 
vinden en gaan wij bij voorkeur 
langdurige samenwerkingen aan. Dat 
is niet alleen duurzaam, maar ook 
gewoon een logische keuze.

Sjoerd van der Velden 
Advocaat en oprichter BvdV
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Macro-
economische 
stabiliteit
Utrecht is een ondernemende regio. Economisch 
gezien is Utrecht stabiel en niet zo gevoelig voor 
schommelingen. Gaat het economische beter 
in Nederland, dan is Utrecht deze ontwikkeling 
relatief gezien altijd een stapje voor. Doet de 
ontwikkeling landelijk een stapje achteruit, dan 
blijft Utrecht het verhoudingsgewijs beter doen. 
De macro-economische stabiliteit voor Utrecht 
is afgeleid van landelijke indicatoren. Denk aan 
aspecten als besparingen door rijksoverheid, 
obligatierendementen en de financiële positie 
van de landelijke overheidsbegroting. Utrecht 
staat op de 2e plek in de RCI als het gaat 
om macro-economische stabiliteit. Met een 
eindscore van 97,8.

De regio Utrecht beschikt over een 
lange termijn visie die gericht is op het 
behouden, maar ook (her)ontwikkelen van 
sterke formele en informele werklocaties. 
Focus ligt daarbij op een goede mix van 
werken, wonen en verblijven. Hierbij 
maakt de regio optimaal gebruik van haar 
gunstige ligging centraal in Nederland. 
De regio Utrecht durft strategische 
keuzes te maken, met focus op de stad 
en knooppuntlocaties, maar ook ruimte 
voor economie in de stedelijke regio. Zo is 
de regio Utrecht voor veel marktpartijen 
aantrekkelijk: heldere uitgangspunten en 
stevig beleid zorgen voor transparantie en 
daarmee een gunstig investeringsklimaat. 

Guido van der Molen 
Senior adviseur Stec groep
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Infrastructuur
Utrecht ligt in het hart van Nederland, centraal in 
de regio. Een plek waar je binnen een uur reizen een 
skilled force - (hoog) geschoolde arbeidskrachten 
- van 8 miljoen mensen tot je beschikking 
hebt. Bereikbaarheid is een vanzelfsprekende 
concurrentiefactor voor ondernemers. De perfecte 
ligging ten opzichte van luchthaven Schiphol een 
pluspunt voor internationaal georiënteerde bedrijven. 
Zo is niet alleen Nederland maar heel Europa binnen 
handbereik. Zoom in op de regio en dan is Utrecht 
het belangrijkste OV-knooppunt van Nederland. 
Jaarlijks maken zo’n 88 miljoen mensen gebruik van 
treinstation Utrecht Centraal. Utrecht heeft niet 
voor niets de grootste fietsenstalling van de wereld, 
in Utrecht staat de fiets voorop! Duurzaamheid en 
gezondheid zit in het DNA van de werknemers en 
werkgevers in Utrecht. Utrecht staat op de 2e plek 
in de RCI als het gaat om infrastructuur. Met een 
eindscore van 87,8.

Utrecht Centraal is het drukste treinstation van 
Nederland. Dagelijks ontvangen we ruim 300.000 
reizigers en passanten op Utrecht Centraal. Zij 
maken gebruik van onze winkels en voorzieningen 
zoals bagagekluizen, fietsenstallingen en OV-fietsen. 
Het is een plek om te reizen, te verblijven of elkaar te 
ontmoeten. Het station functioneert als poort naar 
alles wat de prachtige stad Utrecht te bieden heeft. 
Vanwege deze goede bereikbaarheid is Utrecht 
een aantrekkelijke plek voor bedrijven om zich te 

vestigen of voor mensen om er te wonen. Samen met 
de gemeente Utrecht werken wij aan de ambities om 
stad en regio Utrecht bereikbaar te houden, nu en in de 
toekomst. Dit doen we ook door innovatieve ruimtelijke 
ontwikkeling zoals op de Cartesiusdriehoek of door te 
studeren op de mogelijkheden om ook de ruimte boven 
het spoor te benutten.
 
Sebastiaan de Wilde
Directeur Vastgoed NS stations
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Gezondheid
De economie van de gezondheidzorg is 
zeer sterk ontwikkeld in Utrecht. Waar de 
onderwijsinstellingen hun studenten klaarstomen 
voor werk in de sector, zitten de werkgevers om 
de hoek. In het Utrecht Science Park komen 
onderwijs, onderzoek en ondernemerschap en 
gezondheidzorg bij elkaar. Bijvoorbeeld met de 
vestigingen van Nutricia R&D, het RIVM en het 
Prinses Máxima Centrum. Zorg en tech gaan hier 
hand in hand. De universiteit en de potentiele 
werkgevers staan in dit gebied gebroederlijk naast 
elkaar en werken samen om de zorg dagelijks op 
een hoger level te brengen. In Utrecht komen 
fysieke, sociale en economische vraagstukken 
bij elkaar. Zo creëren ondernemers, instituten 
en de overheid samen kansen en mogelijkheden 
om bij te dragen aan gezonder wonen, werken en 
leven. Utrecht heeft de grootste concentratie van 
landelijke kennisinstituten, belangenvereniging 
en beroepsverenigingen op het gebied van 
gezondheidszorg. Utrecht staat van de 268 regio’s 
op de 7e plek in de RCI als het gaat om gezondheid. 
Met een eindscore van 84,7.

In het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie is alle top 
specialistische zorg én alle research 
voor kinderen met kanker gebundeld. 
Innovatief, integraal en uniek in 
Nederland én Europa. Onze missie: 
ieder kind met kanker genezen, met 
optimale kwaliteit van leven. Uit de 
hele wereld sluiten wetenschappers 
zich bij ons aan. Vanwege onze ambitie 
en de gedrevenheid om onze missie te 
realiseren. Die drive om betekenisvol 
te zijn voor mensen is kenmerkend 
voor het Prinses Máxima Centrum en 
kenmerkend voor de regio Utrecht. 

Diana Monissen
CEO Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie
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Basis 
opleidingen
Over de volle breedte van de opleidingen 
besteden we in de regio aandacht aan de 
aansluiting op de arbeidsmarkt. Utrecht voert 
de lijst aan met betrekking tot hoger onderwijs 
in Nederland. 
 
Minstens zo belangrijk is dat we ook een sterke 
positie innemen met een totaalpakket aan 
onderwijs op middelbaar en praktisch niveau. 
Zo investeren we in de toekomst van onze 
loodgieters, bouwvakkers en zonnepanelen-
installateurs in spe. 
 
En dat niet alleen, we zoeken naar 
mogelijkheden in de markt die deze leerlingen 
keuzes laat maken die passen bij de toekomst 
van hun eigen en volgende generaties. Utrecht 
staat op de 2e plek in de RCI als het gaat om 
basis opleidingen. Met een eindscore van 96,6.

Het middelbaar beroepsonderwijs is onmisbaar voor de 
Utrechtse economie. De arbeidsmarkt zit te springen 
om mbo-opgeleiden in de bouw en energietransitie, 
zorg, ict, onderwijs en horeca. De regio Utrecht 
bouwt aan een gezonde en duurzame leefomgeving 
voor iedereen. Onderwijsinstellingen, bedrijven, 
overheden en maatschappelijke organisaties willen 
de meest gezonde regio van Europa worden. Dat kan 
alleen als we het samen doen. Denkers, doeners en 
makers. ROC Midden Nederland leidt jaarlijks ruim 
18.000 vakmensen op. Hierbij sluiten we aan op de 
maatschappelijke context, zodat onze studenten 
altijd de juiste kennis en skills meebrengen. We doen 
dat in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk. 
Voorbeelden hiervan zijn onze Future Care Labs (op 
het snijvlak van zorg en technologie), het vitaliteitslab 
in stadion Galgenwaard, vakcentra op het gebied van 
energietransitie, duurzame mobiliteit en maakindustrie 
op onze Tech Campus in Nieuwegein en een Mixed 
Reality Academy op onze campus in Amersfoort. Zo 
creëren we waarde voor onze student en waarde voor 
onze omgeving. 

Johan Spronk
Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland
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Hoger 
onderwijs
Life long learning
Utrecht neemt een bijzondere positie in, als het 
gaat om de kenniskracht als Europese regio. Ruim 
de helft van de inwoners is hoog opgeleid. Dat 
hoge percentage laat zich deels verklaren door de 
aanwezigheid van een hogeschool en universiteit. 
De ligging van de regio maakt Utrecht ook 
aantrekkelijk voor hoogopgeleiden. Mensen willen 
in en rond steden wonen vanwege hun werk. Een 
mooi voorbeeld is de verbinding tussen onderwijs 
en werkgeverschap in het Utrecht Science Park. 
Dit gebied vormt een Europees cluster voor life 
sciences. Pal naast de universiteit en hogeschool. 
Utrecht staat op de 4e plek in de RCI als het gaat 
om hoger onderwijs. Met een eindscore van 87,7.

Een prachtig resultaat voor de regio 
Utrecht, waar heel veel mensen aan 
meewerken! Als kloppend hart van de regio 
leveren ook de partners op het Utrecht 
Science Park een belangrijke bijdrage 
aan onze kenniseconomie op het gebied 
van duurzaamheid, Life Sciences en 
gezondheid. De innovaties die hier bedacht 
worden, gaan de hele wereld over. Het is 
een mooie uitdaging om onze kennis op 
het gebied van gezond stedelijk leven nog 
meer in onze eigen regio toe te passen om 
het woon- en vestigingsklimaat nog verder 
te verbeteren. 

Jan Henk van der Velden 
Directeur-bestuurder Stichting Utrecht 
Science Park
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Arbeidsmarkt
Als het gaat om concurrentiekracht van de 
arbeidsmarkt staat Utrecht stevig. De markt in 
Utrecht is de grootste van de regio. De groei 
van arbeidsplaatsen gaat gelijk op met de 
bevolkingsgroei. Met als uitgangspunt om talent 
te benutten in de volle breedte van die markt. 
Van installateurs tot expats met een PhD tot ICT 
specialisten, al deze werknemers vinden hun plek. 
Omdat we bijvoorbeeld zo hard werken aan de 
ontwikkeling van de zorg komen talenten hier naar 
toe die ook blijven. Met de arbeidsproductiviteit, 
deelname van vrouwen en jongeren en de 
ontwikkeling van werkloosheid als criteria voor 
de concurrentiekracht, komt Utrecht sterk naar 
voren in het RCI onderzoek. Utrecht staat van de 
268 regio’s op de 8e plek in de RCI als het gaat om 
arbeidsmarkt. Met een eindscore van 86,4.

Toen bekend werd dat Vodafone en Ziggo 
samengingen, wilden we natuurlijk ook dat alle 
medewerkers een gezamenlijke nieuwe plek kregen 
om met elkaar het nieuwe avontuur aan te gaan. 
Dat betekende vijf locaties naar één centrale plek 
verhuizen en wat is er centraler dan Utrecht? De stad 
bood ook nog eens een toplocatie naast het Centraal 
Station. Een uitstekende plek om onze ambitie waar 
te maken, namelijk een kantooromgeving die naadloos 
aansluit bij de purpose – plezier en vooruitgang bij 
elke verbinding – en de open cultuur van de nieuwe 

organisatie. Dat het kantoor aan de ene kant goed 
bereikbaar is door het station en letterlijk aan de 
andere kant de mogelijkheid geeft om zo de stad in te 
lopen voor de vrijdagmiddagborrel, maakt onze nieuwe 
locatie aantrekkelijk voor iedereen. De integratie van 
de vijf kantoren Utrecht was een belangrijke mijlpaal 
voor onze nieuwe organisatie en we zijn blij met onze 
centrale plek in hartje Utrecht. 

Thomas Mulder 
Executive Director HR VodafoneZiggo
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Marktomvang
Een strategische plek voor het hoofdkantoor van 
je onderneming is belangrijk. En we kunnen met 
trots zeggen dat de keuze vaak valt op Utrecht. Zo 
kunnen veel ondernemers vanuit onze regio niet 
alleen de gehele Nederlandse markt bedienen, maar 
ook hun afzetgebied over de landsgrenzen heen. De 
kapitaalkrachtige bevolking maakt het interessant voor 
ondernemers om te investeren. Met de groei van het 
aantal inwoners groeit ook de regionale afzetmarkt. 
Utrecht staat op de 5e plek in de RCI als het gaat om 
marktomvang. Met een eindscore van 85,7.

We hadden al een Europees 
hoofdkantoor en opslag- en distributie 
centrum in Amersfoort en kozen om 
verschillende redenen ervoor om 
ook een productiefaciliteit daar aan 
toe te voegen. Amersfoort ligt in 
Europa’s meest competitieve regio, 
het heeft een goede infrastructuur 
met twee hoofdsnelwegen en 
een treinstation en eenvoudige 
toegang tot luchthaven Schiphol en 
Amsterdam. Daarbij is de bevolking van 
Amersfoort hoog opgeleid en is het 
relatief eenvoudig om internationaal 
georiënteerde werknemers te vinden. 
Dit, gecombineerd met de goede 
relatie die we al hadden met de lokale 
overheid, woog niet op tegen de lagere 
grondprijzen in de meer rurale delen van 
Nederland. 

Rob van der Meer 
CEO Applied Medical Europe
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Technologie
Utrechtse start-ups kunnen zich zonder moeite 
meten aan de collega’s wereldwijd. In Utrecht 
heerst een zeer goed tech klimaat. Met alleen 
al zo’n 120 start-ups in de regio, staat de hele 
regio goed op de kaart. Op alle gebied: life 
science, gezondheidzorg, maar ook gaming, 
medische technologie en IT. En vergeet niet 
dat het duurzame leven in Utrecht juist die 
jonge ondernemers aantrekt. Ondernemers die 
verrassende innovaties bedenken en uitvoeren 
en verbinding en samenwerking weten te 
bewerkstelligen daar waar het nodig is. In de 
regio, of wereldwijd. Utrecht staat op de 3e plek 
in de RCI als het gaat om technologie. Met een 
eindscore van 97,5.

In Utrecht hebben wij op het Centraal 
Station de juiste plek gevonden waar we 
onze snelle groei kunnen voortzetten en 
nog meer talenten kunnen huisvesten. 
Samen met hen maken wij 3D-printen zo 
toegankelijk mogelijk, zodat steeds meer 
bedrijven en universiteiten zelf concepten, 
onderdelen, prototypes, gereedschappen 
en hulpstukken kunnen printen. Wij stellen 
professionals in staat om alleen datgene 
te maken, waar en wanneer men het nodig 
heeft. Wereldwijd hebben we, sinds de 
oprichting van Ultimaker in 2011, meer dan 
125.000 3D-printers verkocht en mogen 
wij onszelf marktleider noemen binnen het 
desktop-segment.

Jos Burger 
CEO Ultimaker
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Zakelijke 
dienst-
verlening
Zakelijke dienstverlening is traditiegetrouw 
de motor waarop de Utrechtse economie 
draait. Dat Utrecht daar ruimschoots 
ervaring heeft opgebouwd, blijkt ook uit de 
resultaten van de RCI. Onderzoeksfactoren 
zijn hierbij: werkgelegenheid in bedrijven die 
in buitenlandse handen zijn, werkgelegenheid 
en bruto toegevoegde waarde in zakelijke 
diensten. Utrecht staat op de 5e plek in de RCI 
als het gaat om zakelijke dienstverlening. Met 
een eindscore van 64,9.

Capgemini Nederland heeft sterke banden met Utrecht. 
Al meer dan 45 jaar is Utrecht de logische keuze voor 
Capgemini, omdat we een internationaal georiënteerd 
bedrijf met klanten over de hele wereld zijn. Dat 
betekent dat onze vestiging op een centrale plek ligt, 
die makkelijk te bezoeken is voor onze consultants 
en bezoekers. Ons hoofdkantoor in Utrecht Leidsche 
Rijn is direct naast het treinstation en ook makkelijk 
te bereiken met de auto. Er zijn ook voldoende hotels 
van goede kwaliteit om onze internationale gasten 
te faciliteren. Utrecht heeft een goede universiteit 
en HBO’s én een levendige en veilige leefomgeving. 
Dat maakt de stad zeer aantrekkelijk voor de hoog 
opgeleide jonge mensen die we nodig hebben. 
Afrondend, we zijn heel blij een actieve rol te kunnen 
spelen in verschillende lokale economische, sociale 
en culturele initiatieven, waaronder StartupUtrecht en 
het Centraal Museum Utrecht, zo voelen we ons een 
integraal onderdeel van deze prachtige stad. 

Mark Grimberg 
Executive Boardmember Capgemini Nederland
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Innovatie
Tech innovatie zit in het hart van Utrecht. Een 
groot deel van de beroepsbevolking in de stad 
werkt aan wetenschappelijke onderzoeken en 
ontwikkelingen. Op het Utrecht Science Park 
vinden zorg, hoger onderwijs en tech elkaar 
feilloos op dit vlak. Met een innovatief klimaat 
dat zich kan meten aan de standaard van de 
wereld zijn de start-ups en ook de grote bedrijven 
makkelijk te verleiden om zich te vestigen in de 
regio.
 
In Utrecht zie je dat de werkgelegenheid in 
technologische en kennis intensieve sectoren 
blijft groeien. Het grote aantal start-ups brengt 
ook een creatieve massa met zich mee die flexibel 
en innovatief beweegt over de arbeidsmarkt. 
Utrecht staat van de 268 regio’s op de 7e plek 
in de RCI als het gaat om innovatie. Met een 
eindscore van 78,2.

ViCentra is in 2013 opgericht door twee 
Britse ingenieurs om een nieuwe insuline 
pomp te maken voor diabetes patiënten. 
Zij kozen Utrecht vanwege het aanbod aan 
(internationaal) talent, mogelijkheid tot 
financiering en een gezondheidsmarkt die 
innovatief is en snel nieuwe technieken 
accepteert. Vandaag, 6 jaar later, werken 
er meer dan honderd mensen van 18 
nationaliteiten en is ons product Kaleido op 
de markt in Nederlands een groot succes. 
Dit najaar lanceren we ook in het Verenigd 
Koninkrijk, gevolgd door andere Europese 
landen in 2020. 
Wat Utrecht aantrekkelijk maakt is de 
schaal: groot genoeg om keus te hebben 
in huisvesting, talent en leuke restaurants 
voor bezoekers, maar ook klein genoeg om 
bedrijfsruimtes op fiets- of bus-afstand van 
CS te hebben, wat internationaal reizen via 
Schiphol makkelijk maakt. 

Frans Cromme
CEO ViCentra
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