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Startups zorgen voor noodzakelijke vernieuwing van producten, diensten en verdienmodellen. Met 
hun technologieën kunnen ze traditionele bedrijfstakken dwingen tot innovatie en verhoging van de 
productiviteit. Een klein deel van de startups ontwikkelt zich tot snelgroeiende scale-ups die zorgen 
voor een relatief groot deel van de banengroei. Reden genoeg voor bijzondere aandacht voor 
startups in onderzoek en beleid. 
 
Het Nederlandse - en daarmee ook het Utrechtse - ecosysteem voor startups wordt in internationaal 
perspectief positief beoordeeld. Startups uit Nederland scoren goed op performance: financiële 
waardering en exit-waarde. Op beschikbaarheid van talent en kapitaal en op marktomvang scoren 
Nederlandse startups relatief laag. De Nederlandse startup communities in fintech, agrotech & food 
en life sciences zijn internationaal onderscheidend.  
 
StartupUtrecht liet in 2016 voor de eerste keer onderzoek doen naar het aantal innovatieve startups 
in de regio Utrecht (U10 en Amersfoort) naar startups die tussen 2011 en 2015 waren gestart en in 
2015 nog actief waren. Daarvoor werd een arbeidsintensieve maar consistente methode ontwikkeld. 
Er is een strikte definitie opgesteld voor het begrip ‘innovatieve startup’, die afwijkt van de meer 
intuïtieve omschrijving die in het dagelijks gebruik gehanteerd wordt. Voor deze metingen is een 
innovatieve startup:  

(1) maximaal 5 jaar oud,  
(2) telt tussen 2-20 werkzame personen,  
(3) is een onafhankelijke vestiging, en 
(4) heeft een innovatief, nieuw en schaalbaar product/dienst. 

 
Daarmee wordt een uitsnede gecreëerd van het totaal aantal startups. Door in deze 1-meting de 0-
meting volgens dezelfde methode te herhalen, kunnen uitspraken worden gedaan over de 
ontwikkelingen in het startup-veld. Er is derhalve gekeken naar innovatieve startups die in 
2013/2017 zijn gestart en in 2017 nog steeds actief zijn. De startups uit de vorige meetperiode zijn 
gevolgd en aangevuld met data over de periode 2016-2017, zodat een beeld ontstaat van de 
ontwikkeling van innovatieve startups in de regio Utrecht.  
 
Meer banen 
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het aantal banen onder innovatieve startups 
relatief veel harder groeit dan in de rest van de economie. Waar de banengroei in de totale 
economie in U10+Amersfoort met 2% is gestegen, hebben de innovatieve startups uit de 
onderzoeksgroep voor 18% meer banen gezorgd (van 608 naar 720 banen). Belangrijke banen voor 
de economie, vanwege de nieuwe, innovatieve verdienmodellen die de banen in deze innovatieve 
startups veelal met zich meebrengen.  
 
Van de in totaal 82 in 2016 en 2017 opgerichte innovatieve startups is de helft actief in 
softwareontwikkeling, internettechnologie en IT- en technisch advies.  
 
Dalend aantal innovatieve startups 
Tegelijkertijd wordt ook de voorzichtige trend zichtbaar dat er in totaal minder innovatieve startups 
actief zijn. Hoewel er ieder jaar ongeveer evenveel nieuw innovatieve startups worden opgericht, is 
er een daling zichtbaar in het totaal aantal actieve innovatieve startups in de regio. Daar waar dat er 
in 2015 140 waren, zijn dat er 120 in 2017. Een mogelijke verklaring is te vinden in een toename van 
gestopte startups of startups die buiten de regio verhuisd zijn. 
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Goede overlevingskans 
Opvallend is dat de overlevingskans van startups in de regio Utrecht relatief groot blijkt te zijn. Waar 
uit beleidsonderzoek blijkt dat gemiddeld 50% van de startups na 5 jaar niet meer bestaat, laat de 
populatie die de EBU onderzocht zien dat dat percentage in de regio Utrecht slechts 26% beslaat. 
 
Stad én regio 
In geografisch opzicht kan geconcludeerd worden dat in de stad Utrecht verreweg de meeste 
innovatieve startups gevestigd zijn. In deze 1-meting is voor de startups opgericht in 2016 en 2017 
voor het eerst ook verder gekeken naar de hele provincie, in plaats van alleen U10+Amersfoort. Maar 
liefst 29% van de innovatieve startups bevindt zich buiten de stad Utrecht, verspreid over de hele 
regio (ook buiten het gebied U10+Amersfoort). 

 
Concluderend: uit de cijfers maken wij op dat de banenontwikkeling bij startups een sterker stijgende 
lijn laat zien dan bij het overig bedrijfsleven, dat het aantal innovatieve startups een dalende tendens 
laat zien, en dat er weliswaar een duidelijke voorkeur is voor de stad Utrecht als vestigingsplaats, 
maar dat ook de rest van de provincie voor startups relevant is. 
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Startups mogen zich al geruime tijd verheugen op bijzondere aandacht in onderzoek en beleid. Dat 
leidde in Utrecht in 2016 tot de oprichting van StartupUtrecht, het netwerk dat tot doel heeft om het 
startupklimaat in Utrecht, Amersfoort en Hilversum te versterken. In StartupUtrecht werken startups 
en scale-ups, gemeenten, incubators, universiteiten, grote bedrijven, investeerders en andere 
financiers samen om het ecosysteem te versterken. StartupUtrecht focust haar activiteiten op het 
verbeteren van de toegang voor startups en scale-ups tot kapitaal, corporates en de arbeidsmarkt.  
In 2016 voerde het team Research van Economic Board Utrecht in opdracht van StartupUtrecht de 
eerste meting uit naar de omvang van de groep startups. Omdat het begrip ‘startup’ diffuus is, werd 
voor de 0-meting in 2016 op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur gekozen voor de 
definitie van de ‘innovatieve startup’. De meting die voor u ligt, is de 1-meting die uitgaat van 
dezelfde definitie en dezelfde kwantitatieve bron als bij de 0-meting. Daardoor zijn de resultaten uit 
2018 en 2016 met elkaar te vergelijken. In 2017 stelde EBU Research op verzoek van StartupUtrecht 
een tweede populatie van startups samen, echter op basis van een bredere definitie en op basis van 
meerdere bronnen.1 Vanwege deze methodologische verschillen kan de inventarisatie uit 2017 dan 
ook niet worden vergeleken met de 0-meting uit 2016 en deze 1-meting.  
Met deze 1-meting wil StartupUtrecht monitoren hoe de directe bijdrage van innovatieve startups 
aan de regionale economie zich ontwikkelt. In deze meting wordt op basis van de definitie voor 
‘innovatieve startup’ het aantal nieuwe innovatieve startups weergegeven in de jaren 2016 en 2017, 
en het aantal nog economisch actieve innovatieve startups uit de 3 voorgaande jaren. Dit cohort 
(2013 t/m 2017) beantwoordt aan één van de onderdelen van de definitie van innovatieve startup (0-
5 jaar oud).  
 
 

 
Wat maakt startups zo belangrijk? Ze zorgen voor de noodzakelijke vernieuwing van producten, 
diensten en businessmodellen. Met hun technologieën kunnen startups traditionele bedrijfstakken 
dwingen tot innovatie en verhoging van de productiviteit. De reisbranche is zo’n bedrijfstak waar nu 
platforms als Airbnb, Booking.com en Expedia de business dicteren. De media- en 
entertainmentindustrie is op zijn kop gezet door o.a. iTunes, Spotify, Amazon, Netflix en Youtube. In 
Nederland kan TomTom worden beschouwd als een succesvolle vroege ‘disruptor’ op het gebied van 
navigatie - exit stratenboek en wegenkaart. Online betaaldienst Adyen groeit mee met het aantal 
webtransacties, Takeaway.nl faciliteert wereldwijd bestelgemak. Bol.com, Coolblue én Picnic vonden 
het winkelen opnieuw uit, terwijl Catawiki de antiekveiling en Snappcar het autodelen de 21e eeuw 
in katapulteerden. Grote bedrijven, zoals Philips maar ook HaskoningDHV2, acquireren startups 
omdat ze daarmee nieuwe producten, diensten en expertise kunnen binnenhalen zonder de risico’s 
van inhouse innovatie.3 Tenslotte zorgt een klein deel van de innovatieve startups, namelijk de 
snelgroeiende scale-ups, voor een relatief groot deel van de banengroei.4  
 
In rijksbeleid worden startups gezien als een bijzondere groep binnen het mkb5 vanwege hun 
innovatiekracht, die is gebaseerd op inzet van digitale technologieën. Ze onderscheiden zich daarmee 
van de rest van het zeer gemêleerde mkb, met een kleine groep koplopers (10%) en een omvangrijk 
peloton dat vaker krimpt of stabiliseert dan groeit.6 In 2014 werd met het Actieplan Ambitieus 

                                                           
1 Deze populatie is weergegeven op de startupkaart (raadpleegbaar via economicboardutrecht.nl) en omvat meer dan 200 
bedrijven die goed zijn voor bijna 1.700 banen.  
2 Philips heeft wereldwijd volgens startupdatabase Crunchbase inmiddels 33 healthstartup verworven, RoyalHaskoningDHV 
nam in juni 2018 het databedrijf Ynformed over 
3 Zie bijvoorbeeld Weiblen, T. en Chesbrough, H.W. (2015): Engaging with startups to enhance corporate innovation.  
4 OECD (2018): A portrait of innovative startups across countries 
5 Ministerie van EZK (2017): Navigeren met wind in de zeilen. Voortgangsrapportage bedrijvenbeleid 
6 Nederlands Comité voor Ondernemerschap (2018): MKB in tijden van transitie. Jaarbericht Staat van het MKB 
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Ondernemerschap7 extra ondersteuning van startups opgezet. Nieuwe financieringsregelingen 
werden in het leven geroepen voor seed capital. Ondernemers van buiten de EU kunnen een 
tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. StartupDelta maakt zich als nationaal netwerk sinds 2015 hard 
voor meer afstemming tussen lokale en regionale startup communities in Nederland, en voor 
toegang tot kapitaal, talent, netwerken, kennis en internationale markten. De komende periode richt 
StartupDelta zich op betere samenwerking tussen betrokken departementen (EZK, OCW en 
Buitenlandse Zaken) en tussen de regio’s binnen Nederland.8  
 
Founder en investeerder Brad Feld beschreef in zijn boek uit 20129 dat voor een effectief 
startupklimaat een systeembenadering nodig is waarin verschillende factoren gelijktijdig op hun plek 
vallen: starters, goed opgeleid en ervaren personeel, kennis en research, investeerders, mentoren, 
een ondernemende cultuur, een stimulerende rol vanuit de overheid - en dat alles met voldoende 
schaal. Deze systeembenadering wordt nu breed gehanteerd in onderzoek en beleid.  
Op het internationale toneel van startup ecosystemen slaat Nederland een goed figuur. In het 
wereldwijde onderzoek naar de kwaliteit van de ecosystemen door het internationale 
onderzoeksconsortium Startup Genome bekleedt het Nederlandse ecosysteem (Amsterdam-
StartupDelta) een negentiende plaats.10 Startup Genome gebruikt hiervoor een analyse met meer 
dan honderd indicatoren, die zijn samen te vatten in de volgende factoren:  
 

- talent (o.a. beschikbaarheid en loonkostenniveau personeel in technologie, marketing en   
  management, doorlooptijd visumprocedures); 
- startup ervaring (o.a. aantal oprichters en adviseurs met ervaring in snelle groei en exits); 
- oprichters (o.a. mate van ambitie, focus op mondiale groei, serial founders); 
- aantrekkingskracht van de regio (op oprichters, startups en ervaren ondernemers); 
- positie in mondiale netwerken, marktbereik; 
- beschikbaarheid financieel kapitaal; 
- performance (o.a. financiële waardering startups + exits); 
- betrokkenheid corporates.  

 
Ondanks relatief lage scores op inputfactoren als talent (#19), kapitaal (#17) en marktbereik (#17), 
scoort het Nederlandse ecosysteem hoog op performance (#10). Op laatstgenoemde factor presteert 
Nederland beter dan bijvoorbeeld runner-up Stockholm. In de editie 2018 heeft Startup Genome de 
Nederlandse startup communities in fintech, agritech & food en life sciences geïdentificeerd als 
internationaal onderscheidend.11 Nederlandse oprichters hebben, vergeleken met hun internationale 
peers, gemiddeld meer werkervaring in hun bedrijfstak en zijn wat praktischer ingesteld.  
Startup Genome beschouwt Nederland in internationaal perspectief als één startup ecosysteem, al 
zijn er regionale accentverschillen. Venture capital kan vanuit ’t Gooi net zo gemakkelijk naar 
Amsterdam en Utrecht vloeien als naar Twente, Eindhoven of Delft.  
 
 

 
Het is van belang om een helder onderscheid te maken tussen starters, startups en snelle groeiers. 
Starters zijn alle bedrijven die een bepaalde periode hun onderneming beginnen. Zij zijn statistisch 
eenvoudig te identificeren op basis van inschrijving in het Handelsregister. Voor statistisch onderzoek 
door CBS, Eurostat en OECD zijn ook de snelle groeiers nauwkeurig afgebakend: bedrijven met 
minimaal 10 werknemers, en een gemiddelde groei van het aantal werknemers óf omzet van 10% of 
meer over een periode van drie achtereenvolgende jaren. Snelle groeiers zijn in alle sectoren van de 

                                                           
7 Ministerie van EZ (2014): Actieplan Ambitieus Ondernemerschap 
8 StartupDelta (2018): Verantwoording StartupDelta 2.0 en doorkijk naar StartupDelta 3.0 
9 Feld, B. (2012): Startup Communities. Building an entrepreneurial ecosystem in your city.  
10 Startup Genome (2017): Global Startup Ecosystem Report 2017 
11 Startup Genome (2018): Global Startup Ecosystem Report 2018 
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economie te vinden, maar zijn dominant aanwezig in de handel, horeca, uitzendbureaus en IT-
diensten.12 Diezelfde sectorale spreiding kwam ook naar voren uit een analyse van Utrechtse 
snelgroeiende bedrijven, in opdracht van EBU.13 De provincie Utrecht telt iets meer snelgroeiende 
bedrijven per 1.000 bedrijven dan gemiddeld in Nederland: 16,4 in de provincie tegenover 16 in 
Nederland. Overijssel, Noord-Brabant en de regio Delft tellen relatief gezien de meeste snelle 
groeiers.14  
 
Startups zijn lastiger te definiëren, zoals al in de 0-meting uit 2016 is opgemerkt. Vooral de in de 
startup communities gebruikelijke vereisten dat het een startup een innovatief product/innovatieve 
dienst voortbrengt met een schaalbaar businessmodel, leveren afbakeningsproblemen op. Het 
selecteren van startups ten behoeve van monitoring is daarom in eerste aanleg een kwalitatieve 
exercitie, waarbij een team van experts beoordeelt of een starter kan worden gekwalificeerd als 
innovatieve startup.  
 
Van PAR naar innovatieve startups 
Deze analyse is gebaseerd op data van het Provinciaal Arbeidsplaats Register (PAR). Het PAR bevat 
informatie over alle organisaties in de provincie Utrecht. In deze 1-meting wordt data verzameld over 
innovatieve startups met startjaar 2016 en 2017. Om een selectie te kunnen maken van innovatieve 
startups is de volgende definitie gehandhaafd op basis van een brede literatuurverkenning: 
 

• Een startup is een nieuwe en jonge onderneming. Dit betekent dat een startup een maximale 
leeftijd van 5 jaar kan bereiken. Na deze 5 jaar is er geen sprake meer van een startup.  

• Een startup is tijdens oprichting een klein en actief bedrijf. Tijdens oprichting moeten er 
minimaal twee en maximaal twintig werkzame personen in dienst zijn. Daarmee blijven 
zzp’ers buiten beschouwing. 

• Een startup moet onafhankelijk zijn. Dit betekent dat neven- of franchisevestigingen, 
overnames en fusies zijn uitgesloten.  

• Het laatste kenmerk van een startup is dat deze innovatief moet zijn. Dit betekent dat de 
startup een nieuw en schaalbaar product of dienst introduceert.  

 
De eerste drie kenmerken zijn toegepast door middel van filters op het PAR. Deze methode is 
bruikbaar omdat via het PAR wordt beschikt over nauwkeurige data van startwijze en -datum van 
een onderneming. In combinatie met gegevens over werkzame personen en kwalitatieve data over 
bedrijfsactiviteiten is er een goed beeld te schetsen van de ontwikkelingen van de startuppopulatie.  
Toepassing van de eerste drie criteria leverde een populatie van plusminus 1.500 bedrijven op. Voor 
het toepassen van het laatste kenmerk, de innovativiteit van een startup, is een drietal stappen 
doorlopen. 
 

1. Op basis van SBI-coderingen zijn verschillende sectoren uit de lijst potentieel innovatieve 

startups verwijderd. Dit zijn de SBI-coderingen rondom detailhandel en horeca, die in theorie 

weinig innovatieve startups voortbrengen. Dat neemt niet weg dat zich in deze sectoren wel 

innovatieve startups kunnen bevinden, maar de omvang van het aantal starters in deze 

sector tegenover de potentiele innovativiteit maakt het complex om alle startende bedrijven 

uit deze sectoren in de selectie te betrekken. Om deze reden is gekozen deze sector op 

voorhand uit te sluiten. 

2. Vervolgens is er handmatig, op basis van informatie van bedrijfswebsites van de resterende 
startende organisaties, een selectie gemaakt van potentieel innovatieve startups. Dit is 
gedaan door twee onderzoekers van de EBU. 

                                                           
12 CBS (2018): https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/33/recordaantal-snelgroeiende-bedrijven 
13 Universiteit Utrecht (2014): Het aanpassingsvermogen van de Utrechtse economie 
14 CBS via waarstaatjegemeente.nl. Geraadpleegd op 30 nov 2018 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/33/recordaantal-snelgroeiende-bedrijven
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3. De hieruit volgende lijst van potentieel innovatieve startups is tenslotte voorgelegd aan een 
expertpanel van zes leden uit verschillende disciplines (bedrijfsleven, overheid en 
kennisinstellingen). Waar de 0-meting berustte op het oordeel van één onderzoeker, is om 
de bias te verkleinen in deze 1-meting gekozen voor dit expertpanel. Om de startups te 
kunnen beoordelen, zijn er uit overleg tussen de panelleden vier beoordelingscriteria 
voortgekomen. Deze vier criteria zijn als volgt: 
 

• Is het product schaalbaar? 

• Is het een nieuw en innovatief product of proces? 

• Brengt het nieuwe werkgelegenheid met zich mee? 

• Heeft het internationale marktpotentie? 
 
Deze methode is door zijn arbeidsintensieve karakter moeilijk uitvoerbaar op nationaal niveau. 
Daardoor is het (nu) niet mogelijk om de provincie Utrecht te vergelijken met andere regio’s. 
 
Vergelijkbaarheid met de 0-meting 
In de 0-meting is er een analyse gemaakt van innovatieve startups uit de periode 2011 en 2015. De  
1-meting is bedoeld om complementair te zijn aan de 0-meting. Op deze manier wordt er gepoogd 
trends en ontwikkelingen rondom innovatieve startups zichtbaar te maken. 
In de 0-meting is er gekozen om een analyse te maken van innovatieve startups in de  
U10-gemeenten plus Amersfoort. Voor de vergelijkbaarheid van gegevens, wordt deze geografische 
selectie nu weer toegepast. Om een aanvullend inzicht te geven in innovatieve startups in de 
provincie Utrecht is er dit keer gekozen om ook de gehele provincie te betrekken. Gegevens over 
startups in de gehele provincie Utrecht zijn om deze reden alleen beschikbaar in de periode  
2016-2017. 
 
De startups uit de 0-meting zijn door de tijd heen statistisch gemonitord: blijven ze economisch actief 
en zo ja, hoe ontwikkelt hun werkgelegenheid zich. Dat betekent dat startups die zijn afgevoerd 
(failliet of anderszins opgeheven) niet meer in deze populatie zijn opgenomen. Enkel startups die 
sinds oprichting nog economisch actief zijn, zijn meegenomen. De controle in werkgelegenheid is 
gedaan om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te kunnen geven van de ontwikkeling van het 
aantal arbeidsplaatsen gegenereerd door de startups op het moment van opstellen van dit rapport. 
 
Een belangrijke toevoeging in deze 1-meting is dat bij de 0-meting geen gebruik is gemaakt van een 
expertpanel, maar een oordeel van één onderzoeker. Dit kan mogelijkerwijs invloed hebben gehad 
op de uitkomsten van de 0-meting. Het gebruik van een breed samengesteld expertpanel heeft dit 
knelpunt voor de 1-meting ondervangen.  
 
 

 
Zoals beschreven in de methodologie, wordt in deze meting gekeken naar zowel U10 + Amersfoort 
als naar de gehele provincie Utrecht. Dit hoofdstuk focust zich op de U10 + Amersfoort. Dat is het 
vervolg van de eerdere 0-meting en betreft nu de tijdreeks 2013-2017. In het volgende hoofdstuk 
volgen de resultaten voor de meting van startups in de gehele provincie. Die analyse is nieuw en 
bevat gegevens over startups gestart in 2016 en 2017. 
 

In de U10 + Amersfoort zijn er 65 startups gestart in de jaren 2016 en 2017, waarvan 40 in 2016 en 
25 in 2017. In tabel 1 is de trend weergegeven van het aantal nog actieve startups per startjaar sinds 
het begin van meten in 2011. Startups die in de afgelopen jaren zijn gestart, maar ook weer zijn 
opgeheven of verhuisd buiten de regio zijn uit de populatie van tabel 1 gehaald en weergegeven in 
tabel 3. Tabel 2 geeft het aantal startups weer dat gestart is per jaar, inclusief degenen die 
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ondertussen verhuisd of gestopt zijn.  
 
 
Uit wetenschappelijk en beleidsonderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de startups de eerste vijf jaar 
van hun bestaan niet overleven. Uit tabel 1, 2 en 3 blijkt dat het aantal startups dat gestopt is in deze 
populatie lager is dan de eerdergenoemde 50%: 18% van de startups in de 0-meting populatie 2011-
2015 is ondertussen gestopt. Dat betekent dat de startup tijdens de 0-meting actief was, maar 
tijdens de 1-meting niet meer. Een mogelijke reden is dat ten tijde van het uitdraaien van de 0-
metingdata (2015), startups die in 2011, 2012, 2013 of 2014 zijn gestart en vóór 2015 weer zijn 
gestopt niet in de populatie meegenomen zijn. Dat verklaart voor een deel waarom de verhouding 
tussen het aantal gestopte startups en het totaal aantal startups in de eerste meetjaren lager (2011-
2013) is dan in de laatste meetjaren (2014-2015). Het percentage gestopte startups bedroeg in de 
periode 2011-2013 namelijk gemiddeld 12% en in de periode 2014-2015 gemiddeld 26%. Dat is nog 
steeds significant lager dan volgens wetenschappelijk onderzoek gebruikelijk is.  
 
 
Tabel 1. Aantal nog actieve innovatieve startups per startjaar U10 + gemeente Amersfoort, 1-meting 2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal innovatieve 
startups per startjaar 

20 19 26 11 18 40 25 

 
Tabel 2: Aantal gestarte innovatieve startups per jaar U10+Amersfoort 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016*15 2017* 

Aantal 
innovatieve 
startups per 
startjaar 

24 25 32 24 33 40 25 

 
Tabel 3: Aantal gestopte en verplaatste startups per startjaar  

2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal gestopte 
startups per startjaar 

3 3 4 5 10 

Aantal verplaatste 
startups (buiten de 
regio) per startjaar 

1 3 2 8 5 

 
Tabel 4: Totaal aantal innovatieve startups in U10+Amersfoort (max. 5 jaar oud) per peiljaar 

 2016 (0-meting) 2018 (1-meting) 

Aantal 
innovatieve 
startups per 5 
jaar 

140 120 

 
 
  

                                                           
15 Doordat 2016 en 2017 nieuw zijn toegevoegd in deze meting, is er geen verschil tussen 
aantal nog actieve en aantal gestarte innovatieve startups.  
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Figuur 1. Aantal nog actieve innovatieve startups per startjaar 2011-2017  

 
 
Figuur 2: Aantal innovatieve startups per peildatum 
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Als er naar geografische spreiding van de startups wordt gekeken in de U10 gemeenten + 

Amersfoort, dan heeft de stad Utrecht in het laatst gemeten cohort 2013-2017 het grootste aantal 

startups (85). Op grote afstand ligt Amersfoort, met 11 innovatieve startups. Ook als er gekeken 

wordt naar het aantal startups per 100.000 inwoners, scoort Utrecht ruim hoger dan Amersfoort. 

 
Tabel 5. Aantal actieve innovatieve startups U10+ Amersfoort 

Gemeente Aantal startups 
cohort 2013-2017 

Aantal startups 
meetjaren 2016-2017 

Aantal startups per 
100.000 inwoners 
(cohort 2013-2017) 

Utrecht 85 41 24,8 

Amersfoort  11 9 7,1 

Bunnik 3 1 19,7 

De Bilt 3 1 7,0 

Nieuwegein 3 2 4,8 

Stichtse Vecht 5 4 7,8 

Vianen 2 2 10 

Woerden 4 3 7,7 

Zeist 3 2 4,7 

IJsselstein 1 0 2,9 

Houten 0 0 0 

Totaal 120 65  
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In figuur 3 is zichtbaar gemaakt hoe de startups uit 2011-2017 (U10+ Amersfoort) geografisch zijn 
gespreid. 
 
Figuur 3. Nog actieve innovatieve startups U10 + Amersfoort periode 2011-2017, geografische spreiding 

 

 

 
 
Aangezien ongeveerde helft van alle startups in gemeente Utrecht gevestigd zijn, is in figuur 4 
ingezoomd op dit gebied, om een beter beeld te geven van de spreiding. Zoals te zien is zijn de 
meeste startups te vinden in en rondom het centrum van Utrecht. Daarnaast zijn ook het Utrecht 
Science Park, Kanaleneiland en Vleuten populaire locaties. 
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Figuur 4. Nog actieve innovatieve startups periode 2011-2017, geografische spreiding (gemeente Utrecht e.o.) 
 

 

 
Bron: PAR / Bewerking EBU 
 

Om inzicht te krijgen in welke sectoren startups het meest actief zijn, is er gekeken naar de meest 
voorkomende SBI-klassen (tabel 6). Alleen de klassen met vulling van drie of meer startups zijn 
opgenomen. Als de jaren 2016-2017 worden vergeleken met de cohort 2013-2017, zijn er veel 
overeenkomsten te zien in het aandeel startups per sector. De ‘digitale’ sectoren tellen op tot 
ongeveer 50% in het cohort 2013-17, vergelijkbaar met de jaren 2016-17 waar het ook ongeveer om 
de helft van het totaal gaat.  
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Tabel 6. Nog actieve innovatieve startups U10 + Amersfoort, naar sector (totaal en gemeente Utrecht) 
 

SBI Klasse (vanaf 3 startups) Startups 
2013-17 

Startups 
Utrecht 2013-17 

Startups  
2016-17 

Startups Utrecht 
2016-17 

Ontwikkelen, produceren en 
uitgeven van software 

42 (35%) 31 18 (27,7%) 12 

Advisering op het gebied van 
management en 
bedrijfsvoering 

10 (8,3%) 6 6 (9,2%) 3 

Overige dienstverl. activiteiten 
in de informatietechnologie 

9 (7,5%) 6 6 (9,2%) 3 

Advisering op het gebied van 
informatietechnologie 

8 (6,7%) 4 6 (9,2%) 2 

Ingenieurs en overig technisch 
ontwerp en advies 

6 (5%) 5 5 (7,7%) 4 

Overig onderwijs (rest) 5 (4,2%) 3 4 (6,2%) 2 

Webportals 3 (2,5%) 3 2 (3,1%) 2 

Reclamebureaus 3 (2,5%) 3 2 (3,1%) 1 

 

De innovatieve startups uit het onderzoek bieden 720 arbeidsplaatsen in de U10 + Amersfoort in het 
cohort 2013-2017.  
 
Er is een stijging van 24% in het aantal arbeidsplaatsen van de afgelopen 3 jaar waar te nemen als het 
gaat om arbeidsplaatsen bij nog actieve startups (tabel 7). Als er gekeken wordt naar het peilmoment 
2016 en het peilmoment 2018, dan is er een stijging van 18% in het aantal arbeidsplaatsen. Tijdens 
de 0-meting in 2016 waren er plusminus 610 banen bij de onderzochte startups, dit waren er tijdens 
deze 1-meting 720. Het aantal 610 arbeidsplaatsen in 2016 wijkt af van de in de tabel genoemde 581, 
doordat bij laatstgenoemde rekening is gehouden met de inmiddels gestopte startups. 
 
Tabel 7: Actieve innovatieve startups U10+Amersfoort periode 2011-2017, aantal werkzame personen 
 

 Aantal 
werknemers 
2012 

Aantal 
werknemers 
2013 

Aantal 
werknemers2014 

Aantal 
werknemers2015 

Aantal 
werknemers 
2016 

Aantal 
werknemers 
2017 

Aantal 
werknemers 
2018 

Oprichtingsjaar 
2011 

76 96 115 152 155 146 171 

Oprichtingsjaar 
2012 

 60 80 103 130 161 207 

Oprichtingsjaar 
2013 

  102 130 153 166 194 

Oprichtingsjaar 
2014 

   56 66 110 165 

Oprichtingsjaar 
2015 

    77 86 110 

Oprichtingsjaar 
2016 

     151 165 

Oprichtingsjaar 
2017 

      86 

Totaal aantal 
werknemers  
(per cohort) 

    581 674 720 
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Figuur 5: Werkzame personen bij actieve innovatieve startups U10 + Amersfoort, per cohort 

 
 
 Figuur 6: Werkzame personen innovatieve startups per peilmoment U10 + Amersfoort 
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In dit hoofdstuk wordt een analyse gedaan van startups in de gehele provincie Utrecht. Deze voor de 
gehele provincie is enkel uitgevoerd voor startjaren 2016 en 2017, doordat data over de gehele 
provincie niet was opgenomen in de nulmeting die over de jaren 2011-2015 ging.  
 

In de jaren 2016-2017 is er een aanwas geweest van 82 innovatieve startups in de provincie Utrecht 
(tabel 8; figuur 7). In figuur 7 is inzichtelijk gemaakt hoe het aantal startups in de gehele provincie 
Utrecht zich verhoudt tot de startups uit U10 + Amersfoort. In 2016 was een zesde van de 
innovatieve startups afkomstig uit de gemeenten buiten de U10 + Amersfoort. In 2017 was dat 
gestegen naar een kwart. 
 
Tabel 8. Aantal innovatieve startups provincie Utrecht 2016-2017 

 2016 2017 

Aantal innovatieve startups per startjaar 48 34 

 
 
Figuur 7: Aantal nog actieve innovatieve startups in provincie Utrecht per startjaar 
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Figuur 8. Aantal nog actieve innovatieve startups per cohort, provincie Utrecht 

 
 

De 83 verschillende startups in meetjaren 2016-2017 zijn verdeeld over 17 gemeenten binnen 
provincie Utrecht. 42 van de 82 startups zijn gevestigd in gemeente Utrecht, zoals in tabel 9 te zien 
is. Na Utrecht heeft gemeente Amersfoort de meeste startups, namelijk 9 in 2016-17. De overige 
gemeenten hebben maximaal zes innovatieve startups per gemeente.  
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Tabel 9. Aantal Innovatieve startups in periode 2016-2017, overige gemeenten 

Gemeente Startups 2016-2017 

Utrecht 41 

Amersfoort  9 

Veenendaal 6 

Stichtse Vecht 4 

Leusden 3 

Woerden 3 

De Ronde Venen 2 

Bunschoten 2 

Nieuwegein 2 

Vianen 2 

Zeist 2 

Eemnes 1 

Oudewater 1 

Soest 1 

Bunnik 1 

De Bilt 1 

Baarn 1 

IJsselstein 0 

Houten 0 

Totaal provincie Utrecht 82 
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Figuur 9. Innovatieve startups provincie Utrecht periode 2016-2017, geografische spreiding 
 

 

 
 Bron: PAR / Bewerking EBU 
 

Het grootste aantal innovatieve startups in de provincie Utrecht in de jaren 2016 en 2017 valt binnen 
de bedrijfstak ‘Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software’, namelijk 17 van de 82 bedrijven 
(21,3%). Ook de andere twee sectoren die gerelateerd zijn aan digitale activiteiten 
(informatietechnologie) hebben een relatief groot aandeel: 8,8% en 10%. Net als de nulmeting in 
2016, is er dus een groot aandeel van de startups (±40%) actief in de digitale/IT sector.  
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Tabel 10: Innovatieve startups provincie Utrecht 2016-2017, naar sector  
 

SBI Klasse (vanaf 3 startups) Startups 
Totaal 

Percentage Startups 
Utrecht 

Percentage 

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van 
software 

17 20,7% 12 14,6% 

Advisering op het gebied van 
management en bedrijfsvoering 

9 11% 3 3,7% 

Overige dienstverl. activiteiten in de 
informatietechnologie 

8 9,8% 3 3,7% 

Advisering op het gebied van 
informatietechnologie 
 

7 8,5% 2 2,4% 

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies 
 

6 7,3% 4 4,9% 

Overig onderwijs (rest) 5 6,1% 2 2,4% 

Detailhandel via internet 3 3,7% 0 0% 

 
 

Op basis van werkgelegenheidscijfers uit het PAR is gekeken hoeveel arbeidsplaatsen de 82 startups 
uit de meetjaren 2016 en 2017 voortbrengen (tabel 9).  
 
Tabel 11: Actieve innovatieve startups provincie Utrecht periode 2016-2017, aantal werkzame personen 
 

 Aantal werkzame personen in 2017 Aantal werkzame personen in 2018 

Startups 2016 173 187 

Startups 2017  191 

Totaal aantal 
werknemers 

 378 

 
De 82 innovatieve startups met startjaren 2016 en 2017 in de provincie Utrecht zijn gezamenlijk goed 
voor 378 arbeidsplaatsen. 
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