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Het onderzoek is tot stand gekomen mid-
dels het opsporen van een veelheid van 
gegevens en rapporten met betrekking 
tot de positie van amsterdam als kennis-
stad; hieruit is relevante en interessante 
informatie gedestilleerd. De prioriteit lag 
bij het verzamelen van (inter)nationaal 
vergelijkbare data. We hebben zoveel 
mogelijk getracht om cijfers op het niveau 
van de stedelijke regio te vinden. in het 
kader van dit onderzoek is nadrukkelijk 
geen primair dataonderzoek gedaan, 
maar desk research. 

We hebben 42 indicatoren ingedeeld in 
een vijftal hoofdcategorieën: 1 mensen en 
talent, 2 kennisbasis & innovatie, 3 eco-
nomische structuur, 4 informatie- en com-
municatietechnologie en tot slot 5 overige 
indicatoren. voor elk van de categorieën 
hebben we een aantal indicatoren gevon-
den die een facet van innovatie meten.

1. Mensen en talent
De kenniseconomie drijft op hoogop-
geleide kenniswerkers. in hoeverre is de 
regio in staat dit type weknemers aan te 
trekken en vast te houden? Hoe groot 
is het aandeel van hoger opgeleiden als 
percentage van de stedelijke beroeps-
bevolking? onderstaande indicatoren 
geven antwoorden op dergelijke vragen 
en geven gezamenlijk een goed beeld van 
‘mensen/talent’.

2.2.d :  times Higher Education  
supplement (tHEs)

2.3.a :  aantal behaalde diploma’s  
(amsterdam)

2.3.b : aantal promoties (amsterdam)
2.4 :      Derde geldstroom hoger onderwijs 

(amsterdam)
2.5 :    bestedingen r&D
2.6 :    patenten

3. Economische structuur
Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich 
in de volgende sectoren en wat is het 
aandeel van starters hier in?

indicatoren:
3.1.a :  vestigingen en werkgelegenheid 

in de hightech-industrie
3.1.b :  vestigingen en werkgelegenheid  

in de ict-sector (amsterdam)
3.1.c :  vestigingen en werkgelegenheid  

in de zakelijke dienstverlening  
(amsterdam)

3.1.d :  vestigingen en werkgelegenheid in 
de creatieve industrie (amsterdam)

3.1.e :  vestigingen en werkgelegenheid in 
de financiële instellingen  
(amsterdam)

3.2 :     Werkgelegenheid in de kennis-
intensieve diensten

3.3 :    starters
3.4 :     support aan starters door de steden 
3.5 :    innovation cities index
3.6 :    Financial centres

indicatoren:
1.1.a :  best cities in terms of quality of  

life for employees
1.1.b : Quality of life for employees
1.2.a :  aantal hoger opgeleiden als per-

centage van de beroepsbevolking
1.2.b :  Hoger opgeleide bevolking als 

percentage van de bevolking  
(amsterdam)

1.3.a :  best cities in terms of qualified staff
1.3.b : buck cities talent 2008
1.4 :     best cities in terms of languages 

spoken 
1.5 :      arbeidsproductiviteit - het aandeel 

hoger opgeleiden in de beroeps-
bevolking

2. Kennisbasis & innovatie
Hoe scoren universiteiten ten opzichte  
van elkaar? Hoe omvangrijk is de derde 
geldstroom? Hoe scoort de regio op  
r&D-inspanningen en patenten?

indicatoren:
2.1.a :  aantal studenten in de bench-

mark-steden
2.1.b :  aantal hbo-studenten  

(amsterdam)
2.1.c. :  aantal universitaire studenten 

(amsterdam) 
2.2.a :  academic ranking World  

Universities (arWU)
2.2.b : leiden ranking 2008
2.2.c : Webometrics

WErKWijzE
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in de kenniseconomie is innovatie de 
motor achter economische ontwikkeling. 
amsterdam wil een vernieuwende  
kennisregio zijn en er wordt veel in de 
regio geïnvesteerd om die ambitie waar  
te maken. Een groot aantal organisaties  
is in de regio actief. 

Maar hoe vernieuwend en kennisintensief 
is de economie van de regio nu echt? Het 
meten van innovatie is verre van eenvou-
dig. Er zijn maar weinig gegevens direct 
beschikbaar en de kwaliteit van die gege-
vens laat vaak te wensen over. veel indi-
catoren (zoals bijvoorbeeld ‘uitgaven aan 
r&D’) meten niet zozeer innovatie maar 
vooral investeringen om tot productin-
novaties te komen. Er zijn nog wel andere 
indicatoren om innovatie te meten, zoals 
bijvoorbeeld het aantal nieuwe producten 
dat een bedrijf op de markt brengt, of de 
hoeveelheid patenten die worden aange-
vraagd. Maar die gegevens zeggen niets 
over de mate waarin die nieuwe produc-
ten ook goed verkocht worden en tegen 
welke winstmarges. vaak is een concrete 
productinnovatie de uitkomst van een 
lang proces waarin een veelheid van  
factoren een rol speelt. 

nog moeilijker is het om procesinnovatie 
te meten (bijvoorbeeld het invoeren van 
nieuwe organisatiemethodes, nieuwe 
productieprocessen, logistieke concep-
ten, marketing, maar ook slimmer hrm-
beleid). Hierover zijn nauwelijks adequate 
en vergelijkbare data beschikbaar, maar 
intussen zijn procesinnovaties wel enorm 
belangrijke bronnen van nieuwe welvaart 
en waardecreatie. 

gezien het politieke en economische 
belang van innovatie voor de regio 
amsterdam is het belangrijk om beter zicht 
te krijgen op het innovatieve vermogen 
van de amsterdamse regio. Dit rapport wil 
hier een bijdrage aan leveren. Het schetst 
een sprekend cijfermatig beeld van de 
positie van amsterdam als kennisstad, 
op basis van bestaande city rankings en 
andere relevante gegevens en rapporten. 
De nadruk ligt op de vergelijking van de 
regio amsterdam met andere belangrijke 
Europese kennissteden. Dit onderzoek 
vond plaats in 2010 in opdracht van Dienst 
Economische Zaken van amsterdam.

inlEiding
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in het rapport zijn in principe steeds de 
volgende steden met elkaar vergeleken: 
amsterdam, barcelona, Helsinki, 
kopenhagen, londen, Madrid, München, 
oslo, parijs en stockholm, vooral omdat 
dit de belangrijkste steden zijn die op het 
gebied van innovatie voor amsterdam 
interessant zijn om te vergelijken. 

veel data zijn niet beschikbaar in de vorm 
die wenselijk zou zijn om een volledig 
beeld te schetsen. voor een aantal 
indicatoren is slechts beperkte informatie 
beschikbaar (dat geldt bijvoorbeeld voor 
startende ondernemingen, derde geld-
stroom). ook is het gehanteerde schaal-
niveau niet overal uniform. De indicatoren 
hebben betrekking op de stad, de stedelijke 
regio, of de randstad, maar altijd is aange-
geven welk schaalniveau wordt gehanteerd. 

Dit rapport bevat voor elke indicator een 
korte beschrijving: wat meet de indicator, 
hoe scoort amsterdam in vergelijking 
met andere steden en door de tijd heen. 
ook wordt zoveel mogelijk de herkomst 
c.q. de bron van de cijfers aangegeven en 
wanneer de cijfers vernieuwd 

De afdeling onderzoek en statistiek van 
de gemeente amsterdam houdt een veel-
heid aan gegevens bij. toch bleek ook 
hier niet altijd op stadsniveau gegevens 
beschikbaar te zijn (bijvoorbeeld r&D uit-
gaven, patenten, derde geldstroom). ook 
op nationaal niveau bleek het soms lastig 
deze gegevens te achterhalen.

opBouW van HEt rapport 
Een benchmark van tien Europese steden

EnKElE KanttEKEningEn  
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4. informatie- en 
communicatietechnologie
ict is een belangrijke steunpilaar van de 
kenniseconomie. Hoe scoort amsterdam 
als ict-stad?

indicatoren:
4.1 :  stedenranking op basis van kwaliteit 

van de telecommunicatie-infrastruc-
tuur

4.2 : internetverkeer (gb per seconde)
4.3 : tech-nicity ranking, final ranking
4.4 : Download and upload speed
4.5 : buck technology and know-how

5. overige indicatoren
in aanvulling op bovengenoemde catego-
rieën is nog een aantal relevante aspec-
ten te onderscheiden zoals bijvoorbeeld 
bereikbaarheid, congressen waar kennis 
wordt uitgewisseld, of specifieke indicato-
ren en rankings over een bepaald aspect 
(bijvoorbeeld een ranking van financiële 
steden in Europa). tenslotte is door ons 
een nieuwe index opgenomen, de zoge-
naamde green city index. Die geeft aan 
hoe groen of hoe milieuvriendelijk de 
steden scoren ten opzichte van elkaar. 

indicatoren:
5.1 :    internationale bereikbaarheid
5.2.a :  aantal congressen (‘international 

congress and convention  
association’)

5.2.b :  internationale vergelijking  
congressen (‘Uia’)

5.3 :     best cities to locate a business 
today

5.4 :    cost of living
5.5 :    infrastructuur
5.6 :    green city index

We hebben primair gezocht naar indica-
toren waarvoor internationaal vergelijk-
bare data beschikbaar zijn, maar helaas 
bleek dat aantal beperkt. voor sommige 
indicatoren is extra onderzoek gedaan 
om tot een internationale vergelijking te 
komen: de rankings van universiteiten 
bijvoorbeeld zijn gedestilleerd uit diverse 
bronnen. voor veel indicatoren zijn geen 
vergelijkbare data beschikbaar. Zo is het 
bijvoorbeeld nog niet goed gelukt om 
goede data te vinden over bijvoorbeeld 
kennisintensieve start-ups, schooluitval, 
de omvang van de derde geldstroom van 
de universiteiten, en aantallen expats. 
veel van deze data kunnen we wel voor 
amsterdam presenteren, maar niet voor 
de benchmark-steden.
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EconoMiscHE strUctUUr

indicator Huidige positie van amsterdam trend/ontwikkeling

3.1.a vestigingen en werkgelegenheid in de hightech-industrie   

3.1.a vestigingen en werkgelegenheid in de ict-sector (amsterdam)   

3.1.c vestigingen en werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening (amsterdam)   

3.1.d vestigingen en werkgelegenheid in de creatieve industrie (amsterdam)   

3.1.e vestigingen en werkgelegenheid in de financiële instellingen (amsterdam)   

3.2 Werkgelegenheid in de kennisintensieve diensten   

3.3 starters   

3.4 support aan starters door de steden   

3.5 innovation cities index

3.6 Financial centres

ict

indicator Huidige positie van amsterdam trend/ontwikkeling

4.1 stedenranking op basis van kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur   

4.2 internetverkeer (gb per seconde)   

4.3 tech-nicity ranking, final ranking   

4.4 Download and upload speed   

4.5 buck technology and know-how index   

ovErigE inDicatorEn

indicator Huidige positie van amsterdam trend/ontwikkeling

5.1 internationale bereikbaarheid   

5.2.a aantal congressen (‘international congress and convention association’)   

5.2.b internationale vergelijking congressen (‘Uia’)   

5.3 best cities to locate a business today   

5.4 cost of living   

5.5 infrastructuur

5.6 green city index
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Hieronder wordt, per categorie, beknopt 
weergegeven hoe amsterdam ervoor 
staat. per categorie wordt een tabel ge-
presenteerd met de huidige positie van 
amsterdam en de trend/ontwikkeling in 
amsterdam in de afgelopen jaren ten 
opzichte van de benchmark-steden (of, 
als daar geen data voor zijn, groei of 
afname). Een groene cel betekent een 
relatief goede score of een stijging ten  

opzichte van de benchmark-steden. 
oranje geeft een middenpositie aan, of 
een geringe positieverandering. rood 
betekent een relatief slechte positie, of 
een positieverslechtering. bij witte 
cellen waren er geen relevante data 
voorhanden. bij de toevoeging 
(amsterdam) betreft het indicatoren 
waar alleen data over amsterdam 
beschikbaar zijn.

dE rESultatEn: EEn ovErziCHt

MEnsEn En talEnt

indicator Huidige positie van amsterdam trend/ontwikkeling

1.1.a best cities in terms of quality of life for employees   

1.1.b Quality of life for employees   

1.2.a aantal hoger opgeleiden als percentage van de beroepsbevolking   

1.2.b Hoger opgeleide bevolking als percentage van de bevolking   

1.3.a best cities in terms of qualified staff   

1.3.b buck cities talent 2008   

1.4 best cities in terms of languages spoken   

1.5 arbeidsproductiviteit - het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking   

kEnnisbasis & innovatiE

indicator Huidige positie van amsterdam trend/ontwikkeling

2.1.a aantal studenten in de benchmark-steden   

2.1.b aantal hbo-studenten (amsterdam)   

2.1.c aantal universitaire studenten (amsterdam)   

2.2.a academic ranking World Universities (arWU)   

2.2.b leiden ranking 2008   

2.2.c Webometrics   

2.2.d times Higher Education supplement (tHEs)   

2.3.a aantal behaalde diploma’s (amsterdam)   

2.3.b aantal promoties (amsterdam)

2.4 Derde geldstroom hoger onderwijs (amsterdam)

2.5 bestedingen r&D

2.6 patenten



De European cities Monitor meet de kwa-
liteit van het leven voor medewerkers in 
de bij dat onderzoek betrokken 34 steden 
(‘het leefklimaat’). Hiertoe zijn 500 mana-
gers geïnterviewd uit negen landen: aan 
hun is de vraag voorgelegd een top drie 
aan te geven van de in hun ogen beste 
steden qua ’leefklimaat’. 

koploper is barcelona, sinds 1996, in die 
stad is het -vrij vertaald- voor managers 
het prettigste wonen en leven. in de on-
derzoeksperiode van 1995 tot 2009 staat 
amsterdam zowel in 1995 als in 2009 op 
de twaalfde plaats. in de tussenliggende 
jaren varieerde de positie van amsterdam 

tussen de achtste plaats en zeventiende 
plaats. als we inzoomen op de onderlinge 
vergelijking tussen de benchmark-steden, 
zie onderstaande grafiek 1, dan valt op 
dat oslo en kopenhagen amsterdam 
in de ranking zijn voorbij gestreefd met 
respectievelijk in 2009 een vierde en acht-
ste plaats. londen scoort tot aan 2003 
grosso modo iets beter dan amsterdam, 
maar daarna wordt londen toch voorbij 
gestreefd door een aantal steden, waar-
onder amsterdam. parijs scoorde tot 2006 
(ná barcelona) het beste, maar is inmid-
dels gezakt tot een zesde plaats. opmer-
kelijk is de steeds zwakker wordende 
positie van Helsinki.

13

1.1.a bEst citiEs in tErMs oF tHE 
QUality oF liFE For EMployEEs

grafiek 1: Quality of life van de tien benchmark-steden onderling vergeleken

bron: http://www.europeancitiesmonitor.eu/1 

1 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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Het door studenten van de kenniskkring 
uitgevoerde onderzoek in de vorm van 
desk research heeft aan de ene kant een 
veelheid aan informatie opgeleverd. Er 
zijn veel bronnen gevonden en een aan-
zienlijk aantal ‘monitors’ of ‘ indexen’ 
bleek relevante informatie op te leveren, 
vaak voor enkele steden uit onze bench-
mark en soms voor alle steden. Daarnaast 
bleek het toch ook lastig om voor alle 
steden en voor alle indicatoren de juiste 
gegevens te verzamelen. bijvoorbeeld 
voor het aantal internationale studenten 
in de steden londen, parijs of stockholm, 
waar zeer veel universiteiten zijn en daar-
door veel centrale studentengegevens 
niet zondermeer voor handen bleken te 
zijn. tenslotte hebben we in de catego-
rie “overig” nog een aantal indicatoren 
opgenomen die op zich ook interessante 
informatie verstrekken, bijvoorbeeld het 
aantal congressen en de green city index.

ondanks alle beperktheden en kantteke-
ningen die samenhangen met dit onder-
zoek, is voor ons wel een beeld ontstaan 
op welke aspecten amsterdam goed 
scoort en op welke aspecten amsterdam 
extra inspanningen moet verrichten om 
haar positie te verbeteren. Wij verwijzen 
naar de 42 indicatoren.

tenslotte, nadat dit onderzoekstraject  
is afgerond zal de kenniskring ‘kennis-
economie van amsterdam’ een vervolg-
onderzoek gaan uitvoeren. Hiertoe heb-
ben wij een innovatiemonitor ontwikkeld. 
Een instrument waarmee we innovatie bij 
individuele bedrijven in kaart gaan laten 
brengen door onze studenten.

BEtEKEniS van dit ondErzoEK



bron: http://www.tno.nl/rapport: De top 20 van Europese stedelijke regio’s 20094 
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Deze indicator meet het aantal hoger 
opgeleiden als percentage van de be-
roepsbevolking. onderstaande ranking, 
grafiek 3, is gebaseerd op de tno-rappor-
tage, ‘de top 20 van Europese stedelijke 
regio’s 2009’ (waarbij door tno gebruik 
is gemaakt van Eurostat/oEcD bronnen). 
De indeling bevat een lijst met studierich-
tingen waarbij rekening wordt gehouden 
met de verschillende onderwijssystemen 
in de diverse Europese landen3.

in de top 20 ranking wordt amsterdam 
overigens niet apart vermeld, maar wordt 
de randstad Holland als geografische 
eenheid genomen. Dit is dus een groter 
gebied dan alleen de stad amsterdam.  
De randstad Holland moet londen,  
parijs, Madrid, stockholm en kopenhagen 
voor zich laten met respectievelijk 42,9%, 
41%, 40,5%, 37,6% en 35,2%. amster-
dam scoort met 33,6 % nog net boven 
het gemiddelde van 31,6%.

1.2.a HogEr opgElEiDEn 
(ba En Ma) als pErcEntagE 
van DE bEroEpsbEvolking 

grafiek 3: vergelijking benchmark-steden: hoger opgeleiden als percentage van de beroepsbevolking

3 http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/1c46c8a6-25D5-4727-93c4-742c4cD37b29/0/iscedoverzichtho2008.pdf
4 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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behalve de European cities Monitor meet 
ook Mercer een ‘quality of life’, middels 
de zogenaamde Mercer index. Hierbij 
wordt quality of life gemeten onder ‘ex-
pats’ aan de hand van research naar een 
tiental hoofdcategorieën. in totaal zijn 
wereldwijd 215 steden bij dit onderzoek 
betrokken. De tien categorieën zijn: 
*  political and social environment (poli-

tical stability, crime, law enforcement, 
etcetera)

*  Economic environment (currency ex-
change regulations, banking services, 
etcetera)

*  socio-cultural environment (censorship, 
limitations on personal freedom,  
etcetera)

*  Health and sanitation (medical supplies 

De Mercer index presenteert de overall 
ranking ook per regio: amerika, Europa, 
azië-pacific en het Midden-oosten.  
binnen de regio Europa staat amsterdam 
in 2001 op de twaalfde plaats en is in 
2009 één plaats gezakt (Zürich, Wenen en 
onder andere Düsseldorf scoren het hoog-
ste). in de onderlinge benchmark ran-
king is amsterdam overigens een plaats 
gestegen, van een gedeelde vierde naar 
een derde positie. alleen kopenhagen 
en München moet amsterdam voor zich 
laten met respectievelijk in 2009 een elfde 
en zevende plaats (Mercer score). opval-
lend genoeg zijn Madrid en barcelona bij 
Mercer de hekkensluiters met respectieve-
lijk een 42e en 48e positie in 2009.

and services, infectious diseases,  
sewage, waste disposal, air 

  pollution, etcetera)
*  schools and education (standard and 

availability of international schools, 
etcetera)

*  public services and transportation (elec-
tricity, water, public transport, traffic 
congestion, etcetera)

*  recreation (restaurants, theatres,  
cinemas, sports and leisure, etcetera)

*  consumer goods (availability of food/
daily consumption items, cars, etcetera)

*  Housing (housing, household applian-
ces, furniture, maintenance services, 
etcetera)

*  natural environment (climate, record of 
natural disasters)

bron: http://www.mercer.com/qualityoflivingpr2 

1.1.B QUality oF liFE For Expats 

grafiek 2: Mercer quality of life, de tien benchmark-steden onderling vergeleken

2 Jaarlijks terugkerend onderzoek, omstreeks maart.
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Deze indicator meet de beschikbaarheid 
van hoger opgeleide medewerkers in de 
steden die in dit onderzoek zijn genoemd 
door de 500 managers (bron: European 
cities Monitor; 500 geïnterviewde ma-
nagers, uit negen verschillende landen 
stelden elk een top drie samen, er zijn 34 
steden bij het onderzoek betrokken).

als we kijken naar de tien Europese  
steden van onze benchmark, zie onder-

staande grafiek, dan valt op dat  
amsterdam de steden londen, parijs  
en München voor zich laten met  
respectievelijk een eerste, tweede en  
derde positie in 2009, amsterdam staat 
hier op een vierde plaats. londen en  
parijs stonden in de gehele periode op 
een eerste en tweede plaats. amsterdam 
scoort in deze periode overall hoog, met 
een vijfde plaats in 2009 in de overall 
ranking. 

1.3.a bEst citiEs in tErMs oF 
QUaliFiED staFF

grafiek 4: de benchmark steden vergeleken voor wat betreft ‘qualified staff’

bron: http://www.europeancitiesmonitor.eu/7

7 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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in onderstaande tabel is als maatstaf ge-
bruikt ‘hoger opgeleiden als percentage 
van de bevolking in de leeftijd van 15-64 
jaar in EU-27 hoofdsteden, 2003-2006 
(procenten)5. in dit overzicht scoort 
amsterdam hier ten opzichte van vele 
Europese steden erg goed, met 41,5%.

1.2.B HogEr opgElEiDE bEvolking 
als pErcEntagE van DE bEvolking

%

amsterdam 41,5

parijs 37,0

kopenhagen 35,8

stockholm 35,5

Helsinki 35,1

brussel 35,0

vilnius 35,0

tallinn 34,8

luxemburg 34,0

Madrid 28,1

boedapest 26,3

bratislava 25,8

riga 25,8

berlijn 25,4

ljubljana 25,4

Dublin 25,2

athene 24,9

londen 24,6

Warschau 24,6

lissabon 23,3

Wenen 21,2

rome 17,4

tabel 1: Hoger opgeleiden als percentage van de totale bevolking in de leeftijd 
van 15-64 jaar in Eu-27 hoofdsteden

bron: http://www.mercer.com/q bron: http://www.os.amsterdam.nl/
regioamsterdam/92010/6

5 Er is geen data beschikbaar voor nicosia, praag, sofia, boekarest en valletta.
6 periodiek terugkerend onderzoek.



Deze indicator meet de (‘business’) meer-
taligheid van de bewoners in de steden 
(de 500 geïnterviewde managers uit 
negen verschillende landen stelden hun 
top drie samen (bron: European cities 
Monitor). 

amsterdam scoort in de gehele onder-
zoeksperiode met een derde positie hoog 
in zowel 1995 als in 2007 (binnen de 
benchmark zelfs een tweede plaats).  
alleen londen scoort hoger met een 
eerste plaats en dat gedurende de gehele 
periode. barcelona is gestegen van een 
zeventiende rank in 1995 naar een  

dertiende rank in 2009. parijs, jarenlang 
een vierde positie in de European cities 
Monitor is iets weggezakt en staat op  
een negende plaats in 2009 (binnen  
onze benchmark is parijs door stockholm 
ingehaald).

19

1.4 bEst citiEs in tErMs oF 
langUagEs spokEn

grafiek 5: languages spoken, de tien benchmark-steden onderling vergeleken

bron: http://www.europeancitiesmonitor.eu/9

9 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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Deze index van buck consultants is  
samengesteld uit vier indicatoren: aantal 
hoogopgeleiden, werkgelegenheid in 
r&D-/technologiesectoren, flexibiliteit van 
de arbeidsmarkt en arbeidskosten (voor 
technici en r&D-personeel). Deze ranking 
toont uitsluitend de top tien. amsterdam 
komt hier niet in voor.

als we kijken naar de tien Europese  
steden van de onderstaande tabel,  
dan valt op dat er maar liefst vier steden 
uit Engeland in de tabel voorkomen  
(londen, oxford, Edinburgh/clasgow  
en cambridge).

1.3.B bUck tEcH citiEs inDEx 
ranking oF citiEs For talEnt

land rank 2008

londen 1

Madrid 2

parijs 3

barcelona 4

kopenhagen 5

oxford 6

Edinburgh/glasgow 7

praag 8

Milaan 9

cambridge 10

tabel 2: vergelijking Europese steden naar talent

bron: http://www.siteselection.com/features/2008/jul/Euro-rD-Hubs/8

8 De index wordt niet elk jaar uitgevoerd.



Deze indicator meet het aantal studeren-
den in de steden van de benchmark. 
amsterdam behoort met 97.722 studenten 
in 2008 tot de middenmoot. De steden 
barcelona, londen, Madrid en parijs 
hebben zowel in absolute als in relatieve 
zin de meeste studenten, met parijs als 
top (in 2009 443.287 studenten).

21

2.1.a aantal stUDEntEn (ba & Ma) 

grafiek 8: aantal studenten per stad van de tien benchmark-steden (in duizendtallen) 

bronnen: www.dst.dk, htttp://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/09_02_25_statisti-
cal_yearbook_2008.pdf, http://statbank.ssb.no//statistikkbanken), Eurostat11

11 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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Deze indicator meet de arbeidsproducti-
viteit, zowel het bruto regionaal product 
per arbeidsjaar, als de procentuele groei 
per jaar. in ondertaande grafiek 6 is  
wederom niet amsterdam, maar randstad 
Holland opgenomen. De steden parijs  
(€ 105.600), stockholm (€ 100.500), 
München (€ 98.800) en kopenhagen 
(€ 103.600) scoren het beste. De regio 
randstad Holland scoort met (€ 87.500) 
rond het gemiddelde, terwijl Madrid en 
barcelona het beduidend minder goed 
doen met een productiviteit per arbeids-
jaar van respectievelijk € 56.300 en 
€ 55.400.

als we kijken naar de jaarlijkse procentu-
ele groei van de arbeidsproductiviteit,  
zie onderstaande grafiek 7 dan vallen 
londen, parijs en stockholm in positieve 
zin op met groeipercentages van res-
pectievelijk 2,1%, 1,9% en 3,7% in de 
periode 1995-2007. amsterdam doet het 
met een groei van 1,5 % iets beter dan 
het gemiddelde van 1,4% van alle steden 
in de ranking terwijl Madrid en barcelona 
een lage score laten zien van respectieve-
lijk 0,3% en 0,1%. 

1.5 arbEiDsproDUctivitEit

grafiek 6: arbeidsproductiviteit in 1000 euro per arbeidsjaar 
(voltijdsequivalant) in 2007

grafiek 7: gemiddelde jaarlijkse groei arbeidsproductiviteit 1995-2007

bron: http://www.tno.nl/rapport: De top 20 van Europese stedelijke regio’s 2009/10

10 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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Het aantal inschrijvingen in 2008-2009 
bedraagt 49.315. De Universiteit van  
amsterdam is in collegejaar 2008-2009 
goed voor 28.331 inschrijvingen en aan 
de vrije Universiteit waren in het college-
jaar 2008-2009 20.984 studenten inge-
schreven. ten opzicht van het collegejaar 
2007-2008 betekent dit een lichte stijging 
van 1.172 inschrijvingen voor de Univer-
siteit van amsterdam en een stijging van 
2.995 inschrijvingen voor de vrije Univer-
siteit. Zie onderstaande tabel 7 voor meer 
specifieke informatie per studierichting.
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2.1.C stUDEntEn in HEt WEtEn-
scHappEliJk onDErWiJs naar stUDiE-
ricHting En inscHriJvingsvorM 

2007/'08 2008/'09

studierichting totaal totaal

universiteit van amsterdam   

geesteswetenschappen14  6.455 6.824

rechtsgeleerdheid 3.898 4.011

geneeskunde 2.336 2.405

tandheelkunde 491 478

wiskunde, natuurwetenschappen en informatica 2.151 2.190

economische wetenschappen 3.125 3.493

maatschappij- en gedragswetenschappen15  8.259 8.397

inst. voor interdisciplinaire studies 257 357

lerarenopleiding 187 176

totaal 27.159 28.331

vrije universiteit   

aard- en levenswetenschappen 2.253 2.531

bewegingswetenschappen 711 795

economische wetenschappen en bedrijfskunde 3.352 3.874

exacte wetenschappen 1.444 1.548

geneeskunde 2.330 2.405

godgeleerdheid 340 373

lerarenopleiding 96 107

letteren 1.424 1.500

psychologie en pedagogiek 1.705 1.734

rechtsgeleerdheid 2.713 2.959

sociaal-culturele wetenschappen 2.253 2.568

tandheelkunde 412 406

wijsbegeerte 168 184

totaal 19.201 20.984

totaal-gEnEraal 46.360 49.315

tabel 4: Kerngegevens studenten wetenschappelijk onderwijs amsterdam

bron: http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/92010/16

14  geesteswetenschappen = geschiedenis en 

regiostudies, godgeleerdheid, kunst- en cultuur-

wetenschappen, neerlandistiek, taal- en  

letterkunde en wijsbegeerte.
15  Maatschappij- en gedragswetenschappen = 

politieke en sociaal-culturele wetenschappen, 

psychologie, pedagogische en onderwijskundige 

wetenschappen en ruimtelijke wetenschappen.
16  periodiek terugkerend onderzoek.
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Deze indicator geeft het aantal studenten 
weer dat ingeschreven staat bij een ho-
geschool, te amsterdam. Het aantal hbo-
studenten te amsterdam is in de afgelo-
pen zes jaar met zo’n 10.000 gegroeid 
tot ruim 43.000 2008/2009. opvallend 
is dat inHolland in dit overzicht van os 
ontbreekt.

2.1.B HEt aantal stUDEntEn in 
HEt HogEr bEroEps onDErWiJs, 
aMstErDaM

studenten 2004/'05 2005/'06 2006/'07 2007/'08 2008/'09 groei %12 

gerrit rietveld academie amsterdam 913 961 981 994 993 8,8%

Hogeschool voor Economische studies 2 4.997 5.093 5.625   12,6%

amsterdamse Hogeschool voor de kunsten 2.613 2.718 2.870 2.879 2.915 11,6%

Hogeschool van amsterdam 23.524 26.125 27.938 36.091 38.049 61,8%

interconfessionele pabo amsterdam / alkmaar 1.673 1.794 1.773 1.679 1.450 -13,3%

totaal 33.720 36.691 39.187 41.643 43.407 28,8%

tabel 3: Studenten in het hoger beroepsonderwijs, 2004 - 2009 amsterdam

bron: http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/92010/13

12 groei 2004 t/m 2009.
13 periodiek terugkerend onderzoek.



leiden ranking is een onderzoeksran-
king. De leiden ranking tracht de berlin 
principles tegemoet te komen door vier 
verschillende rankings te presenteren. 
De berlin principles zijn ontwikkeld door 
leden van het Europese center for Higher 
Educaction van de Unesco, het institute 
for Higher Education policy in Washington 
en het centrum Für Hochschulentwicklung 
(cHE).
- gele ranking: het aantal publicaties 
-  groene ranking: telt citaties, rekening 

houdend met de ‘citatiegewoonten’  
per vakgebied

-  oranje ranking: wetenschappelijke pro-
ductie maal de impact van die productie

- blauwe ranking: citaties per publicatie 

onderstaande tabel geeft per stad de 
beste universiteiten weer. op Europees 
niveau laat amsterdam uitstekende 
prestaties zien. op de wetenschappelijke 
productie en daarvan de impact behaalt 
de Uva een veertiende positie (zie on-
derstaande tabel “orange ranking”). 
overall is amsterdam te vergelijken met 
München. londen presteert samen met 
Helsinki en kopenhagen overall de hoog-
ste scores.
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2.2.B lEiDEn ranking 
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amsterdam     

Uva 17 28 14 26

vU 37 25 26 25

londen     

imperial college london 4 11 4 13

University college london 2 16 3 6

king’s college london 24 36 20 24

parijs     

paris xi - sud 22 83 25 100

paris vi - pierre & Marie curie 5 86 11 93

Stockholm     

karolinska institute 10 42 9 5

stockholm University 103 38 86 57

Madrid     

autonomous University of Madrid 66 130 73 83

complutense University of Madrid 45 196 67 170

Barcelona     

autonomous University of barcelona 65 118 68 129

University of barcelona 26 121 38 101

oslo     

Universitetet i oslo (Uio) 42 61 41 68

München     

ludwig-Maximilians-Universitat-München/Univer-
sity of Munich (lMU)

11 67 13 33

technical University Munich (tUM) 35 27 24 49

Helsinki     

Helsinki University 16 20 7 16

Copenhagen     

University of copenhagen 7 52 10 50

University of copenhagen 8 8 8 13

tabel 6: vergelijking top universiteiten (Europese top 250)

bron: http://www.cwts.nl/ranking/leidenrankingWebsite.html/1818 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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the academic ranking World Universities 
(shanghai ranking) meet onderzoeksre-
sultaten. criteria zijn het aantal nobel-
prijzen, Field Medals dat medewerkers 
en afgestudeerden van een universiteit 
ontvangen hebben, de hoeveelheid hoog-
geciteerde onderzoekers aan een univer-
siteit, het aantal keren dat medewerkers 
publiceerden in tijdschriften als nature en 
sciences. onderstaande tabel geeft per 
stad de beste universiteiten weer. in ver-
gelijking met de tien benchmark-steden 
behaalt amsterdam een achtste positie. 
londen en parijs bezitten de beste univer-
siteiten gevolgd door kopenhagen. Enkele 
universiteiten in München, Madrid en 
barcelona laten een neerwaartse lijn zien.

2.2.a acaDEMic ranking 
WorlD UnivErsitiEs 

2009 2008 2007 2006 2005

amsterdam      

Uva 33-58 35-58 35-56 35-56 36-56

vU 33-58 35-58 57-80 57-78 57-79

londen      

imperial college london 5 5 3 3 3

University college london 3 3 4 4 4

king’s college london 18 25 26 26 24

parijs      

paris xi - sud 8 10 10 16 16

paris vi - pierre & Marie curie 6 7 6 7 8

Escp-EaE = Ecole normale supérieure, paris 20 22 26 33 31

Stockholm      

karolinska institute 10 11 11 8 7

stockholm University 28 27 28 27 31

Madrid      

autonomous University of Madrid 80-125 80-124 81-123 79-122 57-79

complutense University of Madrid 80-125 80-124 81-123 79-122 80-123

Barcelona      

autonomous University of barcelona 126-170 125-168 124-192 172-207 169-205

University of barcelona 59-79 59-79 57-80 57-78 57-79

oslo      

Universitetet i oslo (Uio) 18 17 19 19 20

München      

ludwig-Maximilians-Universitat-München/
University of Munich (lMU)

14 13 11 10 10

technical University Munich (tUM) 15 15 14 12 11

Helsinki      

Helsinki University 21 19 22 23 23

Copenhagen      

University of copenhagen 8 8 8 13 13

tabel 5: Studenten in het hoger beroepsonderwijs, 2004 - 2009 amsterdam

bron: http://www.arwu.org/17

17 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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times Higher Education supplement on-
derzoekt universiteiten op basis van zes 
punten: research excellence, teaching 
excellence, international faculty, interna-
tional students, academic peer review en 
employer survey. naast de times Higher 
Education supplement is gebruik gemaakt 
van de Qs World University ranking om 
de onderstaande tabel aan te vullen. De 
beide rankings zijn identiek. onderstaan-
de tabel geeft per stad de beste universi-
teiten weer. De Qs World University gege-
vens zijn cursief gedrukt.

De universiteiten van amsterdam behoren 
op mondiaal niveau tot de beste universi-
teiten. Zowel de Uva als de vU laten van 
2004 tot en met 2009 een groeiende lijn 
zien. londen bezit de beste universiteiten. 

2.2.d tiMEs HigHEr EDUcation 
sUpplEMEnt (WorlD top 200) & 
Qs WorlD UnivErsity rank

tabel 8: vergelijking top universiteiten (mondiaal) 

bron: http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=407247 & 
http://www.topuniversities.com/university-rankings20

20 Jaarlijks terugkerend onderzoek.

2009 2008 2007 2006 2005 2004

amsterdam       

Uva 49 53 48 69 58 98

vU 165 155  183 186  

londen       

imperial college london 5 6 5 9 13 14

University college london 4 7 9 25 28 34

king’s college london 23 22 24 46 73 96

parijs       

paris xi - sud 218 266 267 258   

paris vi - pierre & Marie curie 117 149 132 93 88 57

Escp-EaE = Ecole normale supérieure, paris 28 28 26 18 24 30

Stockholm       

karolinska institute       

stockholm University 215 239 246 261   

Madrid       

autonomous University of Madrid 215 254 306 261 183 159

complutense University of Madrid 252 306 426 239   

Barcelona       

autonomous University of barcelona 211 256 258 239   

University of barcelona 171 186 194 190   

oslo       

Universitetet i oslo (Uio) 101 177 188 177 138 101

München       

ludwig-Maximilians-Universitat-München/
University of Munich (lMU)

98 93 65 98 55 99

technical University Munich (tUM) 55 78 67 82 105 95

Helsinki       

Helsinki University 108 91 100 116 62 129

Copenhagen       

University of copenhagen 51 48 93 54 66 63
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Webometrics is een ranking die rekening 
houdt met de berlin principles. De indi-
catoren van Webometrics richten zich 
op: size gekoppeld aan websites, visibility 
(aantal unieke externe inlinks), rich files 
(relevante academische publicaties) en 
Scholar (citaties per academisch domein). 
onderstaande tabel geeft per stad de 
beste universiteiten weer. op zowel 
Europees als op mondiaal niveau laat 
amsterdam met de Uva een hoge score 
zien (25e positie in Europa en 111e in de 
wereld). De steden londen en parijs laten 
in deze ranking lagere posities zien dan in 
de andere rankings.

2.2.C WEboMEtrics

tabel 7: Kerngegevens studenten wetenschappelijk onderwijs amsterdam

Europa World

amsterdam   

Uva 25 111

vU 82 237

londen   

imperial college london 77 225

University college london 4 51

king’s college london 119 304

parijs   

paris xi - sud 238 512

paris vi - pierre & Marie curie 31 129

Escp-EaE = Ecole normale supérieure, paris 120 306

Stockholm   

karolinska institute 176 410

stockholm University 58 191

Madrid   

autonomous University of Madrid 114 298

complutense University of Madrid 9 69

Barcelona   

autonomous University of barcelona 51 174

University of barcelona 59 192

oslo   

Universitetet i oslo (Uio) 7 55

München   

ludwig-Maximilians-Universitat-München/University of Munich (lMU) 28 122

technical University Munich (tUM) 39 148

Helsinki   

Helsinki University 5 52

Copenhagen   

University of copenhagen 30 128

bron: http://www.webometrics.info/methodology.html19

19 Halfjaarlijks terugkerend onderzoek.
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Het aantal promoties bij universiteiten laat 
een stijging zien van 565 promoties in 
2004 naar 621 in 2008. De grootste stij-
ging wordt veroorzaakt door de faculteit 
geneeskunde die stijgt van 236 promoties 
in 2004 tot 272 in 2008.

2.3.B proMotiEs biJ DE 
UnivErsitEitEn in aMstErDaM, 
pErioDE 2004-2008

tabel 10: promoties bij de universiteiten, 2004-200826

bron: http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/92010/28

26 Universiteit van amsterdam en vrije Universiteit samen.
27 groei 2004 t/m 2008.
28 periodiek terugkerend onderzoek.

studierichting 2004 2005 2006 2007 2008 groei%27

geesteswetenschappen 37 35 39 49 48 49,7

godgeleerdheid 7 9 15 9 3 -57,1

rechtsgeleerdheid 20 16 19 27 22 10,0

geneeskunde (incl. tandheelkunde) 236 209 235 255 272 15,3

wiskunde, natuurwetenschappen en informatica 125 128 114 127 122 -2,4

letteren 15 18 14 14 9 -40,0

economische wetenschappen 21 24 30 31 34 61,9

sociale wetenschappen 6 5 5 11 15 150,0

aardwetenschappen 26 26 32 27 26 0,0

centrale interfaculteit/wijsbegeerte 3 7 2 4  33,3

maatschappij- en gedragswetenschappen 62 75 61 75 60 3,2

bewegingswetenschappen 7 6 7 11 6 -14,3

lerarenopleiding     4

totaal 565 558 573 640 621 9,9
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voor amsterdam is het aantal geslaagden 
voor afsluitende universitaire examens van 
2006/2007 en het aantal geslaagden van 
2007/2008 weergegeven. De grootste 
stijger is de opleiding aard- en levenswe-
tenschappen met een stijging van 30%. 
De grootste daling laat de opleiding 
sociaal-culturele wetenschappen zien met 
een daling van 37,5%.

2.3.a gEslaagDEn UnivErsitairE 
ExaMEns, aMstErDaM 

tabel 9: geslaagden voor afsluitende universitaire examens, 2006/2007-2007/2008

2006/'07 2007/'08

studierichting uva vu totaal uva vu totaal groEi21 (%)

aard- en levenswetenschappen  434 434  564 564 30

bewegingswetenschappen  236 236  190 190 -19,5

economische wetenschappen22  371 1128 1499 448 851 1299 -13,3

geesteswetenschappen23  795  795 676  676 -15

geneeskunde 
(incl. tandheelkunde)

293 608 901 307 865 1172 30,1

godgeleerdheid  85 85  78 78 -8,2

lerarenopleidingen 72 58 130 102 65 167 28,5

letteren  357 357  283 283 -20,7

maatschappij- en 
gedragswetenschappen24 

1172  1172 1371  1371 17

inst. voor interdisciplinaire 
studies

14  14 14  14 -

totaal 3.724 5.163 8.887 3.839 4.882 8.721 -1,9

bron: http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/92010/25

21  groei 2007/'08 t.o.v. 2006/'07.
221  inclusief de geslaagden voor accountantsexamen, actuariële wetenschappen en econometrie.
23  geesteswetenschappen = geschiedenis en regiostudies, godgeleerdheid, kunst- en cultuurwetenschappen, neerlandistiek, taal- en letterkunde en wijsbegeerte.
24  Maatschappij- en gedragswetenschappen = politieke en sociaal-culturele wetenschappen, psychologie, pedagogische en onderwijskundige wetenschappen en 

ruimtelijke wetenschappen.
25  periodiek terugkerend onderzoek.
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Deze indicator meet de uitgaven research 
& Development (r&D) als percentage van 
het bruto regionaal product (bron: De top 
20 van Europese stedelijke regio’s 2009 
(tno)). De randstad Holland is ook hier 
weer het geografische gebied in plaats 
van amsterdam. De randstad laat in de 
periode 1995 tot 2006 een neerwaartse 
lijn zien: in 1995 investeerde de randstad 
nog 2,2% van het bruto regionaal  

product in r&D, in 2000 was dit 1,7%  
en in 2006 1,6%. ten opzichte van de 
andere acht steden zijn de bestedingen  
in r&D lager dan gemiddeld. parijs, stock-
holm en München laten bestedingen zien 
van respectievelijk 3%, 4,3% en 4,6% in 
2006. Echter ook bij parijs en München 
is er een lichte neerwaartse lijn te zien. 
gemiddelde bestedingen in r&D zijn in 
de onderzoeksperiode eveneens gedaald: 

in 1995 2,2%, 2000 2,1% en in 2006 
1,9%. in nederland is deze respectievelijk 
2%, 1,8% en 1,7%. volgens het tno-
rapport moeten de oorzaken van een 
daling in bestedingen in r&D worden 
gezocht bij de herallocatie van r&D en 
economische activiteiten richting Zuid- en 
oost-Europa.

2.5 bEstEDingEn r&D als pErcEn-
tagE van HEt brUto rEgionaal 
proDUct 

grafiek 10: Bestedingen r&d als percentage van het bruto regionaal product van een aantal benchmark-regio’s

bron: http://www.tno.nl/rapport: De top 20 van Europese stedelijke regio’s 200930

30 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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Deze indicator meet de externe financie-
ring van universiteiten. Met name techni-
sche universiteiten hebben zich de  
afgelopen jaren meer op deze derde  
geldstroom toegelegd. Dit type universi-
teit is niet in amsterdam gevestigd.  
Externe financiering draagt bij tot meer 

direct maatschappelijke, bedrijfskundige 
of commerciële toepassing. Het is in ons 
onderzoek echter zeer lastig gebleken om 
voor de tien benchmark-steden betrouw-
bare informatie te vinden. in onderstaan-
de grafiek volstaan we vooralsnog met 
gegevens over de stad amsterdam.

2.4 DErDE gElDstrooM 
UnivErsitEitEn

grafiek 9: derde geldstroom hoger onderwijs (hbo en universiteiten) amsterdam in miljoenen euro´s

bron: jaarverslagen van de universiteiten en hogescholen29

29  Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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Deze indicator meet de werkgelegenheid 
in de hightech-industrie als percentage 
van de totale werkgelegenheid in de nij-
verheid (bron: De top 20 van Europese 
stedelijke regio’s 2009, tno). in deze 
vergelijking wordt gesproken over rand-
stad Holland in plaats van amsterdam. 
De werkgelegenheid als percentage laat 
voor de randstad een neerwaartse ont-

wikkeling zien. in 1995 is het percentage 
nog 3,4%, in 2000 is dit al aanzienlijk 
gedaald tot 2,3% en in 2007 is het met 
2,2% nog weer iets lager. overigens is 
de randstad niet de enige regio waar 
de werkgelegenheid in de hightech-
industrie daalt: in de meeste steden is 
sprake van een daling. alleen München 
laat een stijging zien van 7,2% in 1995 

3.1.a WErkgElEgEnHEiD HigHtEcH-
inDUstriE als pErcEntagE van DE 
totalE WErkgElEgEnHEiD  

grafiek 12: Werkgelegenheid hightech-industrie als percentage van de totale industriële werkgelegenheid

bron: http://www.tno.nl/rapport: De top 20 van Europese stedelijke regio’s 200932

32  Jaarlijks terugkerend onderzoek.

naar 9,3% in 2007. Hoewel niet in de 
grafiek zichtbaar is het gemiddelde per-
centage werkgelegenheid in 1995 7,5%, 
7,4% in 2000 en 6,6% in 2007. Het ne-
derlands gemiddelde ligt in 1995 bedui-
dend lager met 5,7%, in 2000 op 4,5% 
en in 2007 op 3,6%. ook hier scoort de 
randstad nog weer lager dan het neder-
lands gemiddelde.
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Deze indicator meet het aantal patenten 
per miljoen werkzame personen per stad 
in de jaren 1995, 2000 en 2003. in deze 
vergelijking wordt randstad Holland in 
plaats van amsterdam weergegeven. De 
randstad Holland presteert in vergelijking 
met de onderstaande acht steden gemid-

deld met in 1995 193 patenten, in 2000 
274 patenten en in 2003 134 patenten. 
De steden München, stockholm en parijs 
scoorden duidelijk hoger dan de steden 
met in 2003 respectievelijk 626, 326 en 
326 patenten. 

2.6 patEntEn pEr MilJoEn 
WErkZaME pErsonEn 

grafiek 11: Het aantal patenten per miljoen inwoners in de benchmark-steden 

bron: http://www.tno.nl/rapport: De top 20 van Europese stedelijke regio’s 200931

31  Jaarlijks terugkerend onderzoek.

De randstad scoort in de tno top twintig 
in het jaar 1995, 2000 en in 2003 267, 
403 en 192 patenten. Het nederlands ge-
middelde was in dezelfde periode echter 
beduidend hoger met respectievelijk 268, 
478 en 222 patenten. 
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naast de ict-sector is ook de zakelijke 
dienstverlening een belangrijke sector. Het 
aantal vestigingen en werkzame personen 
is in de periode 2005-2009 gestegen.  

3.1.C vEstigingEn En WErkZaME 
pErsonEn in DE coMpUtEr, 
spEUr En ovErigE ZakEliJkE 
DiEnstvErlEning

tabel 12: vestigingen en werkzame personen36 in de zakelijke dienstverlening, 1 januari 2005-2009

bron: http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/92010/38

36 personen 12 uur of meer per week werkzaam.
37 groei in % van de jaren 2005 t/m 2009.
38 periodiek terugkerend onderzoek.

zakelijke dienstverlening 2005 2006 2007 2008 2009 groei%37

vestigingen

computerservice en informatietechnologie 2.163 2.354 2.471 2.810 3.162 46,2

speur- en ontwikkelingswerk 218 236 242 261 285 30,7

overige zakelijke dienstverlening 13.064 13.891 14.388 16.010 18.303 40,1

totaal 16.983 18.060 18.697 20.745 23.453 38,1

werkzame personen

computerservice en informatietechnologie 10.521 10.148 10.326 11.161 12.938 23,0

speur- en ontwikkelingswerk 3.722 3.587 3.625 3.791 3.863 3.8

overige zakelijke dienstverlening 71.770 76.165 79.224 83.754 88.205 22,9

totaal 93.642 98.409 101.366 106.811 112.976 20,7
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De ict-sector is voor amsterdam een  
belangrijke sector. onderstaande tabel 
laat de ontwikkeling van de werkgelegen-
heid in de ict-sector voor amsterdam 
zien. Zowel het aantal vestigingen als 
ook de werkgelegenheid is in de periode 
2005-2009 gegroeid. 

3.1.B vEstigingEn En WErkZaME 
pErsonEn in DE ict

tabel 11: vestigingen en werkzame personen33 in de iCt, 1 januari 2005-2009

bron: http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/92010/35

33 personen 12 uur of meer per week werkzaam.
34 groei in % van de jaren 2005 t/m 2009.
35 periodiek terugkerend onderzoek.

iCt 2005 2006 2007 2008 2009 groei%34

vestigingen

content 5.208 5.347 5.483 5.995 6.810 30,8

diensten 2.664 2.831 2.901 3.249 3.577 34,3

hardware 302 340 331 331 365 20,9

totaal 8.174 8.518 8.715 9.575 10.752 31,5

werkzame personen

content 17.029 16.765 17.714 18.798 21.436 25,9

diensten 17.528 17.333 17.896 17.791 19.317 10,2

hardware 4.793 5.010 5.387 5.298 4.951 3,3

totaal 39.350 39.108 40.997 41.887 45.704 16,2
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tenslotte volgt hieronder een cijferma-
tig overzicht van de omvang en grootte 
van de financiële sector in amsterdam. 
Deze stad heeft al jaren de ambitie uit te 
groeien tot een van dé financiële centra 

van Europa. ten opzichte van de hiervoor 
besproken sectoren is de financiële sector 
het grootste met ruim 47.000 werkzame 
personen in 2009. Zie ook 3.6 top Finan-
cial centers.

3.1.E vEstigingEn En WErkZaME 
pErsonEn44 in DE FinanciëlE 
instEllingEn, 1 JanUari 2005-2009

tabel 14: vestiging en werkgelegenheid in de financiële sector te amsterdam

bron: http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/92010/47

financiële instellingen 2005 2006 2007 2008 2009 groei%45

vestigingen

banken 152 150 157 167 169 11,2

kredietverleners 131 125 120 113 119 -9,2

beleggingsmaatschappijen 3.129 2.877 2.682 2.676 2.579 -17,6

verzekeringen en bedrijfspensioenfondsen 77 72 70 55 53 -31,2

effectenhandel 350 340 304 293 287 -18,0

financiële adviesbureaus 205 211 216 93 103 -49,8

tussenpersonen verzekeringen 309 295 264 248 249 -19,4

geldwisselkantoren 25 20 25 28 29 16,0

totaal 4.378 4.090 3.838 3.673 3.588 -18,0

werkzame personen      

banken46  24.239 23.579 29.639 30.126 31.423 29,6

kredietverleners 968 1.211 1.339 919 867 -10,4

beleggingsmaatschappijen 4.835 4.353 4.418 5.247 5.031 4,1

verzekeringen en bedrijfspensioenfondsen 4.681 4.742 4.624 4.595 4.391 -6,2

effectenhandel 2.667 2.512 2.580 2.531 2.499 6,3

financiële adviesbureaus 2.766 2.321 2.092 1.396 1.461 -47,2

tussenpersonen verzekeringen 2.022 1.930 1.622 1.850 1.938 -4,2

geldwisselkantoren 148 131 135 131 142 -4,1

totaal 42.326 40.779 46.449 46.795 47.752 12,82

44 personen 12 uur of meer per week werkzaam.
45 groei in % van de jaren 2005 t/m 2009.
46 als gevolg van een administratieve correctie werken er 5.432 meer personen op 1 januari 2007.
47 periodiek terugkerend onderzoek.

36

economie en managementE

De creatieve industrie is eveneens voor 
amsterdam een belangrijke sector. Deze 
sector wordt gesplitst in drie delen, te 
weten de kunsten, media en entertain-
ment en de creatieve zakelijke dienstverle-
ning. onder het begrip creatieve industrie 
wordt verstaan:

“De creatieve industrie is een specifieke 
vorm van bedrijvigheid die producten en 

diensten voortbrengt die het resultaat zijn 
van individuele of collectieve creatieve 
arbeiden ondernemerschap. inhoud en 
symboliek zijn de belangrijkste elementen 
van deze producten en diensten. Ze wor-
den aangeschaft door consumenten en 
zakelijke afnemers omdat ze een beteke-
nis oproepen. op basis daarvan ontstaat 
een ervaring. Daarmee speelt de creatieve 
industrie een belangrijke rol in ontwik-

keling en onderhoud van levensstijlen en 
culturele identiteiten in de samenleving.”
(bron: o&s39) 

ook deze sector laat een groei zien in alle 
jaren. De creatieve industrie is het laatste 
jaar harder gegroeid dan de voorgaande 
jaren, dat komt voor een groot deel door 
de definitiewijziging.

3.1.d vEstigingEn En WErkZaME 
pErsonEn in DE crEatiEvE inDUstriE

tabel 13: vestigingen en werkzame personen40 in de creatieve industrie, 1 januari 2005-200941 

bron: http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/92010/43

39   http://www.os.amsterdam.nl/pdf/2009_monitor_creatieve_industrie_2008.pdf
40 Zowel personen 12 uur of meer per week werkzaam als personen minder dan 12 uur per week werkzaam.
41 vanwege een definitiewijziging is het aantal vestigingen en werkzame personen in de creatieve industrie iets hoger dan in voorgaande jaarboeken.
42 groei in % van de jaren 2005 t/m 2009.
43 periodiek terugkerend onderzoek.

creatieve industrie 2005 2006 2007 2008 2009 groei%42

vestigingen

kunsten 2.403 2.543 2.699 3.005 3.621 50,7

media en entertainment 3.030 3.156 3.260 3.579 4.073 34,4

creatieve zakelijke dienstverlening 3.314 3.477 3.598 3.930 4.520 36,4

totaal 8.747 9.176 9.557 10.514 12.214 39,6

werkzame personen

kunsten 9.710 9.817 10.084 10.485 11.222 15,6

media en entertainment 11.857 11.621 11.753 12.815 14.005 18,1

creatieve zakelijke dienstverlening 9.768 10.053 10.600 11.182 12.481 27,8

totaal 31.335 31.491 32.437 34.482 37.708 20,3
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grafiek 13: Werkgelegenheid kennisintensieve diensten van een aantal benchmark-regio’s 

Deze indicator meet de werkgelegenheid 
in kennisintensieve diensten als een per-
centage van de totale werkgelegenheid 
in de dienstensector (bron: De top 20 van 
Europese stedelijke regio’s 2009 (tno)).

in deze meting wordt gesproken over 
randstad Holland in plaats van amster-
dam. De randstad laat in deze vergelij-
king tussen 1995 en 2000 een opgaande 
lijn zien van 3,9% in 1995 naar 5,7% in 
2000. in 2007 is de werkgelegenheid in 

kennisintensieve diensten iets afgenomen 
tot 5,5%. van de acht steden scoort de 
randstad een zesde positie. stockholm en 
Madrid laten zowel een stijging zien én 
scoren overall gezien goed met werkge-
legenheid in kennisintensieve diensten. in 
2007 was het percentage respectievelijk 
9,1% en 7,6%. Daarentegen laten ko-
penhagen en parijs sinds 2000 een duide-
lijke dalende lijn zien, waarbij kopenha-
gen forser daalde met 2% punt en parijs 
licht daalde met 0,8% punt.

De randstad scoort gemiddeld iets hoger 
dan het nederlands gemiddelde (het ste-
delijk gemiddelde van De top 20 was in 
1995, 2000 en 2007 respectievelijk 5,3%, 
6% en 6,2%.

3.2 WErkgElEgEnHEiD 
kEnnisintEnsiEvE DiEnstEn 

bron: http://www.tno.nl/rapport: De top 20 van Europese stedelijke regio’s 200948

48 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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grafiek 12 B: index ontwikkeling werkgelegenheid binnen de sector financiële dienstverlening 
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tabel 16: faciliterende support door de benchmark-steden aan starters

Een andere bron is die van de EcEr, 
banque populaire ranking. De ranking is 
gebaseerd op een survey onder een groot 
aantal ondernemers in Europa. gevraagd 
is naar de waardering voor de volgende 
factoren: 1) bevordering van ondernemer-
schap, 2) steun bij opzetten van bedrijf, 3) 
steun na opzetten bedrijf, 4) beschikbaar-
heid van kapitaal, en 5) bedrijfsomgeving. 
gevraagd is naar perceptie, verwachtin-
gen en satisfactie met betrekking tot deze 

criteria. voor elke stad resulteert de studie 
in een tevredenheidscore en een score van 
de mate van belangrijkheid per indicator, 
op een schaal van 1-100. 

als we kijken naar de negen steden van 
onze benchmark, zie onderstaande tabel 
12, dan valt op dat amsterdam met name 
voor funding availability hoog scoort. op 
gebied van beschikbaarheid van kapitaal 
behoort amsterdam samen met stock-

holm na Helsinki tot de beste steden. ook 
op gebied van bedrijfsomgeving presteert 
amsterdam goed. De steden stockholm, 
München en Helsinki moet amsterdam 
voor zich laten.

3.4 startErs sUpport: 
DE EcEr-banQUE popUlairE ranking 

bron: http://www.ecer.fr/resultat_en.html51

51 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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london 29 23 33 33 11
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Madrid 33 20 17 23 8

barcelona 31 26 21 21 31
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tabel 15: indicatie van starters: het aantal oprichtingen in amsterdam

starters kunnen een bron van innovatie 
vormen. in onderstaande grafiek 14 is een 
eerste indicatie gegeven voor de periode 
2004-2009 voor startende ondernemin-
gen in amsterdam, opgesplitst naar sec-
tor. Het aantal starters is in deze periode 
grofweg verdubbeld van ruim 4000 in 
2004 tot ruim 7800 in 2008.

3.3 startErs 

bron: http://www.os.amsterdam.nl/tabel/7688/50

49 groei in % van de jaren 2004 t/m 2008.
50 periodiek terugkerend onderzoek.

sectie/omschrijving 2004 2005 2006 2007 2008 groei%49

vestigingen

a landbouw, jacht en bosbouw 9 10 9 17 16 77,8

c winning van delfstoffen - - - - 2

D industrie 139 187 192 146 144 3,6

E productie en distributie energie 1 2 - 1 3 200

F bouwnijverheid 295 562 631 689 887 200,7

g1 groothandel 389 453 418 309 372 -4,8

g2 rep. en handel consumentenartikelen 525 628 541 525 601 14,5

H horeca 177 232 182 190 220 24,3

i1 transport en logistiek 216 215 204 185 227 5,1

i2 post en telecommunicatie 76 80 97 125 178 134,2

J financiële instellingen 66 65 89 51 100 51,5

k onroerend goed, zakelijke diensten 1.452 2.010 2.279 2.334 3.281 126

l overheid en sociale verzekeringen - - - - 1

M onderwijs 80 124 112 136 195 143,8

n gezondheids- en welzijnszorg 66 101 135 183 365 453

o milieu, cultuur, recreatie, ov. dienstverlening 538 681 790 922 1244 131,3

totaal 4.029 5.350 5.679 5.813 7.836 94,5
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onderstaande grafiek is gebaseerd op  
een mondiale index. De index is opge-
steld in opdracht van de stad londen en 
is gebaseerd op 64 indicatoren en een 
online vragenlijst (met meer dan 14.000 
respondenten).

als we kijken naar de tien Europese ste-
den van de onderstaande benchmark, 
dan valt op dat amsterdam in de ranking 

daalt. Dit is een trend die ook bij zeven 
andere steden te zien is. alleen Madrid 
laat vanaf 2009 een herstel zien en  
londen staat al vanaf 2007 op de  
eerste plaats.

in Europa staat amsterdam in 2009 op 
een achtste plaats, na londen, Zürich,  
genève, Frankfurt, parijs, Dublin,  
Edinburgh en München.

3.6 Financial cEntErs: 
top EUropEan Financial cEntErs

grafiek 14: top financial centers van de benchmark steden

bron: http://www.zyen.com/activities/gfci.html53

53  tweejaarlijks onderzoek; voor de gegevens uit de bovenstaande grafiek wordt gebruik van de gegevens uit maart.
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in deze Europese innovatie-index staat 
amsterdam op de tweede plaats en in 
vergelijking met de 25 benchmark-steden 
scoort amsterdam erg hoog. Mondiaal 
behaalt amsterdam zelfs de derde positie 
de innovation cities index is samengesteld 
uit 162 indicatoren. Deze index is niet 
openbaar, er moet voor worden betaald. 
Derhalve volstaan we hier met de weerga-
ve van de summier beschikbare gegevens. 
overigens staat boston in deze index op 
de eerste plaats.

3.5 innovatiE: 
innovation citiEs inDEx

Stad rank 2009

Wenen 1

amsterdam 2

parijs 3

londen 4

Hamburg 5

lyon 6

stuttgart 7

berlijn 8

barcelona 9

Frankfurt 10

geneva 11

copenhagen 12

strassbourg 13

Milaan 14

rome 15

brussel 16

Zürich 17

stockholm 18

Helsinki 19

Düsseldorf 20

München 21

Manchester 22

leipzig 23

budapest 24

rotterdam 25

tabel 17: vergelijking benchmark-steden innovation Cities index Europa

bron: http://www.innovation-cities.com52

52 Jaarlijks terugkerend onderzoek; onderliggend rapport is te koop, niet online beschikbaar.
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Deze indicator meet per stad het internet-
verkeer in termen van gigabit per seconde 
via exchanges. Een exchange is een inter-
netknooppunt. Een internetknooppunt 
trekt door het kunnen ‘connecten’ van 
verbindingen/netwerken ict-bedrijven aan 
(telecombedrijven, datawarehouses en 
dergelijke) (bron: De top 20 van Europese 
stedelijke regio’s 2009 (tno)).

amsterdam neemt hier een ijzersterke 
positie in. De gb per seconde capaciteit 
is de afgelopen jaren fors gestegen van 
15,2 gb per seconde in 2004 naar 371,7 
gb per seconde in 2008. Daarmee is de 
amsterdam exchange de grootste van de 
wereld. in onderstaande grafiek is te zien 
dat, op barcelona na, alle steden groei la-
ten zien, waarbij londen als tweede beste 

exchange naar voren komt met 235,5 gb 
per seconde. barcelona verwerkt zowel in 
2004 als in 2008 0,3 gb per seconde.

4.2 intErnEtvErkEEr, 
gb pEr sEconDE 

grafiek 16: internetverkeer in gb per seconde van een aantal benchmark-steden

bron: http://www.tno.nl/rapport: De top 20 van Europese stedelijke regio’s 2009/55

55  Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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Deze indicator meet de kwaliteit van 
telecommunicatie in de steden. De 500 
geïnterviewde managers uit negen ver-
schillende landen werden gevraagd hun 
top drie van best presterende steden op 
dit gebied te noemen (bron: European 
cities Monitor).

londen en parijs behoren tot de absolutie 
top met een constant eerste plaats voor 

londen en tweede plaats voor parijs. 
amsterdam behaalt een zevende positie 
in zowel 1995 als in 2009. tot 2001 laat 
amsterdam een positieve lijn zien met in 
2001 een vijfde positie. Daarna zakt  
amsterdam in ranking naar een tiende 
positie in 2006. al met al neemt 
amsterdam een middenpositie in. 
De grootste stijger is Madrid, van een 
achttiende positie in 1995 naar een  

achtste positie in 2009. kopenhagen en 
oslo laten grote pieken zien waarbij ko-
penhagen sinds 1995 in de ranking met 
drie punten naar een 21e positie in 2009 
daalt en oslo met zes punten in de ran-
king stijgt naar een tiende positie in 2009.

4.1 bEst citiEs in tErMs oF QUality 
oF tElEcoMMUnications

grafiek 15: Kwaliteit van telecommunicatie in tien benchmark-steden

bron: http://www.europeancitiesmonitor.eu/54

54  Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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Deze indicator meet de gemiddelde 
download en upload snelheid in een 
groot aantal steden in de wereld. als we 
kijken naar de onderstaande tabel dan 
staat amsterdam op een niet onverdien-
stelijke positie in vergelijking met een 
aantal benchmark-steden voor wat betreft 
de download speed. inzake de upload valt 
op dat de scandinavische steden uit de 
benchmark goed scoren: kosice, kopen-
hagen, aarhus en oslo.

4.4 DoWnloaD anD UploaD spEED, 
bErkMan’s cEntEr stUDy

Stad average download 
speed

busan 1

seoul 2

göteborg 3

stockholm 4

yokohama 5

amsterdam 6

parijs 7

tokyo 8

aarhus 9

Helsinki 10

rotterdam 11

Hamburg 12

kosice 13

bern 14

berlijn 15

kopenhagen 16

Espoo 17

lyon 18

lissabon 19

oslo 20

Stad average upload 
speed

yokohama 1

stockholm 2

tokyo 3

göteborg 4

kosice 5

kopenhagen 6

aarhus 7

oslo 8

amsterdam 9

parijs 10

Espoo 11

bergen 12

new york 13

Helsinki 14

rotterdam 15

Wellington 16

bratislava 17

praag 18

bern 19

busan 20

 

tabel 19: download en upload speed 

quarter 4 2008
bron: http://cyber.law.harvard.edu/node/575157

57 Wordt niet bijgehouden.
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Deze index geeft antwoord op de vraag 
in hoeverre de steden competitief zijn op 
basis van r&D en hightech-investeringen 
in projecten. Deze index is op basis van 
vijf factoren en vijftien indicatoren samen-
gesteld:
-  technology & know-how (r&D-uitgaven, 

aantal patent applicaties, ranking van 
universiteiten en de innovatie-index)

-  talent (aantal hoger opgeleide mensen, 
medewerkers in r&D/tech-industrie, 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt, loon-
kosten en engineers en r&D supervisors)

-  Markt size (formaat van zowel de regio-
nale als de nationale markt)

-  connectiviteit (position in trans Euro-
pean road network/centrality index en 
internationale bereikbaarheid via de 
luchtvaart)

-  internationaal business klimaat (beschik-
baarheid van durfkapitaal, fiscale klimaat 
en risicobeheer)

Het onderzoek is in 2008 gehouden en er 
deden dertig steden mee, zie onderstaan-
de tabel 15. amsterdam laat hier een 
tiende positie zien en behoort daarmee 
tot de middenmoot. De steden londen, 
parijs, Madrid, München en kopenhagen 
moet amsterdam voor zich laten met 
respectievelijk een tweede, eerste, zesde, 
zevende en achtste positie. Madrid, bar-
celona en Helsinki doen het aanzienlijk 
slechter met een rank van achttien, zes-
tien en 23.

4.3 bUck inDEx MEasUrEs MEtros 
tEcH-nicity Final ranking

Stad rank 2009

parijs 1

londen 2

oxford 3

cambridge 4

berlijn 5

Madrid 6

München 7

kopenhagen 8

Manchester 9

Zürich 10

amsterdam 10

lyon 12

Edinburgh 13

stuttgart 13

Milaan 15

barcelona 16

Malmö 17

stockholm 18

cologne 18

Eindhoven 20

rome 21

leuven 22

Helsinki 23

karlsruhe 24

Delft 25

aachen 26

nice 26

praag 28

vienna 29

Dublin 30

tabel 18: techinicity final ranking

bron: http://www.siteselection.com/features/2008/jul/Euro-rD-Hubs/56

56 De index wordt niet elk jaar uitgevoerd.
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Deze indicator meet de transportverbin-
dingen met andere steden (hoe goed zijn 
de transportconnections). De 500 geïnter-
viewde managers uit negen verschillende 
landen gaven weer welke stad volgens 
hen het beste, tweede beste en derde 
beste vonden presteren (bron: European 
cities Monitor).

amsterdam presteert op dit terrein goed 
en eigenlijk constant op een hoog niveau 
in de ranking, met een vierde plaats, in de 
onderlinge vergelijking van de tien ste-
den. alleen londen en parijs scoren beter, 
waarbij londen al vijftien jaar op de eerste 
positie staat en parijs sinds 1999 op de 
tweede positie. Helsinki en oslo dalen in 

de ranking met een gedeelde 33e positie 
in 2009.

5.1 bEst citiEs in tErMs oF ExtErnal 
transport links

grafiek 17: vergelijking tien benchmark-steden external transport links

bron: http://www.europeancitiesmonitor.eu/59

59 Jaarlijks terugkerend onderzoek.

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

r
a

n
K

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

amsterdam

London

Parijs

Stockholm

madrid

Barcelona

oslo

munchen

Helsinki

copenhagen

48

economie en managementE

Deze indicator meet hoe goed steden 
presteren in know-how en technologi-
sche vooruitgang, voor de top tien beste 
steden. Dit gebeurt aan de hand van vier 
indicatoren: r&D-uitgaven, aantal patent 
aplicaties, rankings van universiteiten 
(times Higher education ranking en de 
academic ranking of the World University 
(shanghai)) en de innovatie-index. Deze 
ranking toont uitsluitend de top tien. 
amsterdam komt hier niet in voor.

4.5 bUck tEcH citiEs inDEx ranking 
oF citiEs For tEcHnology & 
knoW-HoW

Stad score 2008

München 4,41

Zurig 4,4

stuttgart 4,09

stockholm 4,08

karlruhe 4,08

berlijn 3,99

cambridge 3,76

parijs 3,75

Helsinki 3,73

Malmö 3,52

oxford 3,41

tabel 20: ontwikkeling technology and know-how van Europese steden

bron: http://www.siteselection.com/features/2008/jul/Euro-rD-Hubs/58

58 De index wordt niet elk jaar uitgevoerd.

maximum = 5
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Een andere bron die gebruikt kan worden 
is die van het amsterdams congres bu-
reau. De volgende definitie van een in-
ternationaal congres wordt hier gebruikt: 
een meerdaagse bijeenkomst bedoeld 

voor kennisoverdracht en gehouden in 
een commercieel geëxploiteerde ruimte. 
bovendien geldt dat het aantal deel-
nemers minimaal veertig dient te zijn, 
waarbij tenminste een derde van de deel-

nemers woonachtig is in het buitenland61.
ook hier geldt dat parijs binnen Europa 
een toppositie inneemt.

5.2.B congrEssEn

61 http://www.holland.com/meetings/nl/congresorganisatie/veel-gestelde-vragen/belang-verzamelen-congresstatistieken.jsp
62 groei 2004 t/m 2008.

tabel 21: Congressen van top tien internationale congressteden en amsterdam volgens uia, 2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008 groei%62

singapore 156 177 298 465 637 308,3

parijs 245 294 363 315 419 71

brussel 226 189 179 229 299 32,3

Wenen 224 245 316 298 249 11,2

barcelona 147 162 139 161 193 31,3

tokio 49 56 67 126 150 206,1

seoel 108 103 128 121 125 15,7

boedapest 139 113 105 70 116 -16,6

kopenhagen 144 98 86 71 104 -27,8

londen 167 173 137 101 103 -38,3

amsterdam 104 98 117 120 99 -4,8
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Deze indicator meet het aantal jaarlijks 
georganiseerde congressen per stad 
(bron: international congress and  
convention association). belangrijke  
voorwaarden om opgenomen te worden 
in de icca-lijst zijn: minimaal 50 deelne-
mers, georganiseerd worden op regelma-
tige basis en het congress rouleert tussen 
minimaal drie landen. 

in parijs en barcelona worden al een aan-
tal jaren de meeste congressen georga-
niseerd; in 2008 139 en 136 congressen. 
amsterdam scoorde in 1998 nog relatief 
goed met 82 congressen, maar daarna 
komen andere steden op. per saldo scoort 
amsterdam met 87 congressen in 2008 
relatief goed, maar neemt geen toppositie 
meer in.

5.2.a gEorganisEErDE congrEssEn 
pEr staD 

grafiek 18: georganiseerde congressen in de benchmark-steden

bron: http://www.iccaworld.com/  rapport: icca statistics report60

60 Jaarlijks terugkerend onderzoek omstreeks juli.
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Deze indicator meet het kosten niveau 
voor buitenlandse medewerkers (expats) 
in de betrokken stad om te wonen en te 
werken. in dit onderzoek is door Mercer 
Human resource consulting gebruik ge-
maakt van meerdere factoren zoals de 
waarde van de munteenheid, consumen-
tenvertrouwen, investeringen, renteper-
centages, wisselkoersen en woonkosten. 

De ranking is in tegenstelling tot de 
meeste andere rankings wereldwijd. 

amsterdam doet het in dit onderzoek 
gemiddeld. in 2002 had amsterdam een 
102e positie. in 2009 een 29e positie. 
Het enorme verschil kunnen we niet di-
rect herleiden. bij meerdere steden is dit 
verschil overigens te zien. Mogelijk zijn 

de indicatoren veranderd. kopenhagen, 
parijs, oslo en londen zijn de duurste 
steden, waarbij londen afgelopen jaar 
van zijn koppositie is verstoten naar een 
vierde plaats. München is sinds 2006 de 
goedkoopste stad.

5.4 MErcEr WorlDWiDE cost 
oF living

grafiek 21: Kosten van levensonderhoud van de benchmark-steden

bron: http://www.mercer.com/costoflivingpr64

64 Jaarlijks terugkerend onderzoek, omstreeks maart.
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Deze indicator meet het bedrijfsvesti-
gingsklimaat. Factoren die hierbij een rol 
spelen zijn ondermeer: makkelijk te bena-
deren markten en klanten, beschikbaar-
heid van gekwalificeerd personeel, prijs-/
kwaliteitsverhouding van kantoorruimtes, 
het klimaat van een land (belastingen et-
cetera), languages spoken etcetera). 500 
geïnterviewde managers uit negen ver-
schillende landen werden geïnterviewd.

london en parijs staan haast onaantast-
baar op een eerste en tweede plaats 
gedurende de gehele onderzoeksperiode. 
amsterdam scoort ook hier erg goed, al 
is vanaf 2007 een dalende lijn ingezet. 
amsterdam is gezakt van een overall 
vijfde naar een achtste plaats in 2009. 
Madrid en München hebben amsterdam 
ingehaald. 

opvallend is dat de noord-Europese ste-
den het structureel slechter doen. Het 
gaat om stockholm, kopenhagen, Hel-
sinki en oslo met een ranking in 2009 van 
respectievelijk een twintigste, 25e, 31e en 
33e positie.

5.3 bEst citiEs to locatE a bUsinEss 
toDay

grafiek 20: Beste steden in de benchmark om een bedrijf te vestigen 

63 Jaarlijks terugkerend onderzoek.
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55

De green city index is een nieuwe index. 
Deze indicator geeft weer welke stad het 
“groenst” is. dit gebeurt aan de hand 
van acht categorieën: co2-emissies, 
energie, gebouwen, transport, water, 
luchtkwaliteit, afval, ruimtelijke ordening 
en milieubeleid. voor dit onderzoek zijn 
dertig steden meegenomen. amsterdam 
laat een goede score zien met een vijfde 
positie. De scandinavische steden uit de 
benchmark scoren hier in de onderlinge 
vergelijking het beste. alleen kopenha-
gen, oslo en stockholm moeten amster-
dam voor zich laten met respectievelijk 
een eerste, derde en tweede positie in 
deze green city index.

5.6 EUropEan grEEn city inDEx 

Stad rank

kopenhagen 1

stockholm 2

oslo 3

Wenen 4

amsterdam 5

Zurich 6

Helsinki 7

berlijn 8

brussel 9

parijs 10

londen 11

Madrid 12

vilnius 13

rome 14

riga 15

Warsaw 16

budapest 17

lissabon 18

ljubljana 19

bratlava 20

Dublin 21

athene 22

tallinn 23

praag 24

instanbul 25

Zagreb 26

belgrade 27

boekarest 28

sofia 29

kiev 30

tabel 23: onderlinge vergelijking groenste (milieuvriendelijke) stad 
benchmark-steden

bron: http://www.siemens.com/entry/cc/en/urbanization.htm?section=green_index66

66 Het is onbekend of dit een jaarlijks terugkerend onderzoek is.
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Deze indicator geeft antwoord hoe de 
infrastructuur in een stad is geregeld.  
Óok hier is het onderzoek gehouden 
onder ‘expats’. De volgende criteria zijn 
gehanteerd: elektriciteit, beschikbaarheid 
van water, telefonie, mail, publiekelijk 
transport, verkeersontstoppingen en  
vliegvelden. 

amsterdam presteert in de ranking een 
26e plaats. als we amsterdam vergelijken 
met de steden uit ons onderzoek, dan is 
amsterdam na Madrid de stad met de 
laagste score. München, kopenhagen en 
londen behoren tot de beste steden met 
respectievelijk een rank van twee, drie  
en acht.

5.5 MErcEr citiEs oFFEring tHE bEst 
inFrastrUctUrE

Stad rank

singapore 1

München 2

kopenhagen 3

tsukuba 4

yokohama 5

Düsseldorf 6

vancouver 6

Frankfurt 8

Hong kong 8

londen 8

sydney 11

tokyo 12

parijs 13

Zürich 14

atlanta, ga 15

bern 15

Montreal 15

toronto 18

Wenen 18

Hamburg 20

Helsinki 20

oslo 20

stockholm 20

brussel 24

Washington, Dc 24

amsterdam 26

Stad rank

nurnberg 27

chicago, il 28

berlijn 29

nagoya 29

osaka 29

new york city ny 32

boston, Ma 33

kobe 34

Dubai 35

geneva 35

Melbourne 35

adelaide 38

brisbane 38

perth 38

Honolulu, Hi 41

ottawa 42

auckland 43

Madrid 43

birmingham 45

glasgow 45

Miami, Fl 47

Wellington 47

Houston, tx 49

Milaan 49

tabel 22: overzicht ranking benchmark steden naar de beste infrastruktuur

bron: http://www.mercer.com/qualityoflivingpr65

65 Jaarlijks terugkerend onderzoek, omstreeks maart.
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jaarverslagen
Jaarverslagen van de universiteiten en hogescholen
Derde geldstroom universiteiten en hogescholen

leiden ranking 2008
http://www.cwts.nl/ranking/leidenrankingWebsite.html 
ranking van universiteiten

Mercer
http://www.mercer.com/qualityoflivingp 
Quality of life for expats en 
cities offering the best infrastructure

http://www.mercer.com/costoflivingp
Worldwide cost of living expats

oECd
www.oecd.org/ 
patenten

o&S
http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/92010/
aantal studenten hoger beroepsonderwijs
aantal studenten universitair onderwijs
aantal geslaagden voor afsluitende universitaire examens
vestigingen en werkzame personen in de ict
vestiging en werkzame personen in de computer, speur en overige zakelijke  
dienstverlening
vestiging en werkzame personen in de creatieve industrie
vestiging en werkzame personen in de financiële instrellingen
congressen Uia

http://www.os.amsterdam.nl/tabel/7688/
starters

Statistiekbank van denemarken
http://www.dst.dk
studenten

Statistiekbank van noorwegen
http://statbank.ssb.no//statistikkbanken
studenten
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academic ranking World universities
http://www.arwu.org/
ranking van universiteiten

Broadbandstudy
http://cyber.law.harvard.edu/node/5751 
Up- en downloadspeed

City of Helsinki
www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/09_02_25_statistical_yearbook_2008.pdf 
studenten

ECEr
http://www.ecer.fr/resultat_en.html
starters support

European Cities Monitor
http://www.europeancitiesmonitor.eu
best cities in terms of quality of life for employees
best cities in terms of qualified staff
best cities in terms of languages spoken
best cities in terms of quality of telecommunications
best cities in terms of external transport links
best cities to locate a business today

green City index
http://www.siemens.com/entry/cc/en/urbanization.htm?section=green_index
Envoironment

iCCa
http://www.iccaworld.com/  
congressen

index Measures Metros’ ‘tech-nicity’ 
http://www.siteselection.com/features/2008/jul/Euro-rD-Hubs
buck tech cities index for talent
buck tech technology & know-how
buck tech final ranking

innovatie-index
http://www.innovation-cities.com
innovatie-index

BronnEnlijSt67

67 alle bronnen zijn geraadpleegd tussen november 2009 t/m mei 2010.
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times Higher Education Supplement (tHES)
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=407247
ranking van universiteiten

tno
http://www.tno.nl/ 
Hoger opgeleiden als percentage van de beroepsbevolking
arbeidsproductiviteit
bestedingen r&D
promoties bij universiteiten
patenten per miljoen werkzame personen
Werkgelegenheid hightech-industrie
Werkgelegenheid kennisintensieve diensten
internetverkeer

QS World university rank
http://www.topuniversities.com/university-rankings
ranking van universiteiten

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
studenten

Webometrics
http://www.webometrics.info/methodology.html
ranking van universiteiten

zyen
http://www.zyen.com/activities/gfci.html 
Financial centers
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Hogeschool van amsterdam
Economie en Management / HEs

centre for applied research on  
Economics & Management

gebouw Fraijlemaborg
Fraijlemaborg 133
1102 cv amsterdam-Zuidoost

http://carem.hva.nl

a
M

StEr
d

a
M

 K
En

n
iSSta

d
 in

 in
tEr

n
a

tio
n

a
a

l pEr
SpEC

tiEf


