Veenendaal

Dé plek voor
ICT ondernemers
met ambitie!

Waarom kiezen voor Veenendaal?

Waarom zijn
ICT-bedrijven Veenendaal
zo’n goede match?

Centrale
ligging in
Nederland

&

Met meer dan twee keer zoveel ICT arbeidsplaatsen als het nationale
gemiddelde en meer dan 400 ICT ondernemers, is Veenendaal met recht dé
regionale ICT hub te noemen. Hoe dat komt? Wat dacht u van de centrale
ligging in Nederland, de directe aansluiting op de Randstad, de uitstekende
bereikbaarheid, het goede ondernemers- én woonklimaat, een van de grootste
ondernemersverenigingen van Nederland en de aanwezigheid van ICT Valley
en ICT Campus. Of is het toch de ligging in het hart van regio FoodValley?
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• Uitstekende bereikbaarheid via snelweg A12 en A30
• Drie treinstations (waarvan één met intercitystop
Nijmegen-Utrecht-Amsterdam)
• Goed ondernemersklimaat
• Door ICT Valley en ICT Campus waardevolle
samenwerking en kennisuitwisseling
• Groot aanbod aan mbo en hogescholen
met ICT-opleidingen
• Onderdeel van de Regio Foodvalley met
Wageningen University & Research en veel
agrifoodbedrijven
• Aantrekkelijk woon- en leefklimaat
• Hoog voorzieningenniveau en
levendig stadscentrum
• Wel de voordelen,
niet de nadelen van
de Randstad
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Regio Foodvalley is dé regio voor kennis en innovatie op het gebied van
agrifood met vele kansen voor ICT-bedrijven door de nabijheid van dé
toonaangevende kennisinstelling Wageningen University & Research en
kennisintensieve bedrijven zoals FrieslandCampina en Unilever. Tegelijkertijd
is de diversiteit aan ICT ondernemers in Veenendaal groot: ERP ondernemers,
software ontwikkelaars, integrators, bedrijven gericht op kantoor- en
werkplekautomatisering, u vindt ze hier allemaal.
In deze online brochure vertellen verschillende betrokkenen u meer over wat
Veenendaal te bieden heeft en komen ICT ondernemers aan het woord die u
voor gingen. Maar nog beter is het natuurlijk om het gewoon zelf te komen
ervaren. Kom sfeer proeven en kennismaken in Veenendaal, met de
voorzieningen en allure van een stad en de vriendelijkheid van een dorp.
De koffie staat klaar!
Hartelijke groet,

Dylan Lochtenberg
Wethouder economie & werk
Marco Verloop
Wethouder informatiesamenleving & ICT
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Bedrijventerreinen
Er zijn zeven bedrijventerreinen in Veenendaal met ieder een eigen
identiteit. Goed bereikbaar, veelal direct langs de snelweg gelegen,
dragen zij bij aan het ondernemende karakter van Veenendaal.
Vooral op het bedrijventerrein De Batterijen zijn al veel ICT-bedrijven
gevestigd waaronder Cegeka, Detron, Squerist, Emendis en Intergrip.
Ook aan de overzijde van de A12 ligt een aantal grote ICT-bedrijven zoals
HSO en Info Support. Daarnaast zijn er ook veel MKB ICT-bedrijven op de
bedrijventerreinen gevestigd. Naast de bedrijventerreinen, vinden
steeds meer ICT- bedrijven ook de weg naar de levendige
binnenstad van Veenendaal. Het is net wat u wilt.

“Al meer dan 15 jaar heeft het
bedrijfsleven op de bedrijventerreinen
in Veenendaal een toegewijde
parkmanager. Ik zet mij met veel
plezier in voor de dagelijkse gang
van zaken op de bedrijventerreinen,
de belangenbehartiging van de
ondernemers en verschillende
duurzaamheidsprojecten. Ik draag
ook zorg voor de collectieve inkoop
van beveiliging, verzekeringen en
al het andere dat bijdraagt aan het
schoon, heel en veilig houden van
de Veenendaalse bedrijventerreinen,
zodat u kunt doen waar u het beste
in bent: ondernemen!”

Sijmen van Dommelen
Parkmanager

“Zodat u kunt
doen waar u het
beste in bent:
ondernemen!”
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ICT Valley
“Met ICT Valley en ICT Campus bevindt Veenendaal zich in het hart
van bedrijvigheid, groei en innovatie op het gebied van ICT. Binnen
ICT Valley zijn ICT bedrijven in de Regio Foodvalley nauw met elkaar
verbonden. Zij versterken elkaar door het delen van kennis en ervaring.

Henk Kievit
voorzitter ICT Valley

“Voeg daarbij de nauwe samenwerking met ICT onderwijsinstellingen, overheden, ondernemersverenigingen en
brancheorganisaties en je hebt één van de redenen te
pakken waarom al meer dan 500 ICT-ondernemers voor
deze regio hebben gekozen. Zo wordt er bijvoorbeeld
gezamenlijk actief ingezet op het verder vergroten van
het regionaal potentieel aan ICT-ers. Elk Veenendaals

bedrijf (met raakvlakken) in de ICT kan lid worden van
ICT Valley en daarmee profiteren van kennisdeling,
samenwerking, een effectieve plek om personeel en
stagiaires te werven, prettige manieren om personeel
te outsourcen binnen de regio, publiciteit voor het
bedrijf, leadgeneratie en gratis toegang tot diverse
kennis- en netwerkevenementen.”

Kom gewoon een keer vrijblijvend
langs op een van onze events.
Graag tot dan!
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Wat zeggen de zittende ICT-bedrijven over Veenendaal?

Intensieve
samenwerking
met overheid
en onderwijs
bijvoorbeeld in talent
development en
werving & selectie.
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De binnenstad van Veenendaal
óók een aantrekkelijke locatie
voor ICT ondernemers
De laatste jaren is er een tendens zichtbaar waarin steeds meer
kantoren bewust kiezen voor het centrum als vestigingslocatie.
Niet zonder reden.
De binnenstad heeft een gevarieerd aanbod van winkels en horeca en wordt
in de regio gezien als de prettigste winkelstad van de provincie Utrecht.
Jongere werknemers hechten steeds meer waarde aan een levendige
werkomgeving waar ontmoeten centraal staat. Zo kan de week bijvoorbeeld
gezellig worden afgesloten op één van de vele gezellige terrassen. Daarbij is
er een groeiend aantal aantrekkelijke locaties beschikbaar voor een haalbare
prijs. We kijken graag met u verder naar de mogelijkheden!

Wat zeggen de zittende ICT-bedrijven
over Veenendaal?
• Ligging in FoodValley waar intensieve samenwerking plaatsvindt met
andere regiogemeenten en Wageningen University & Research
• Fantastische centrale ligging met goede ontsluiting en
voldoende parkeergelegenheid
• Grote plaats met goede bijbehorende voorzieningen
• Ondernemende plaats met gezond ondernemersklimaat
• Goede en actieve netwerkclubs
• Goed platform voor samenwerking tussen ICTbedrijven en met de rest van het bedrijfsleven
• Mentaliteit en arbeidsethos is super
(hard werkend en zeer loyaal)
• Betaalbare kantoorlocaties
• Intensieve samenwerking met
overheid en onderwijs
bijvoorbeeld in talent
development en
werving &
selectie
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Tom Tank
CEO van Detron

“Mede door de toegenomen
bedrijvigheid op ICT gebied is
een grote aanzuigende werking
op ICT talenten ontstaan.”
Lees meer op pagina 16
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Waarom kiezen voor Veenendaal?

“Met een ruim opgezet
bedrijventerrein met
mooie panden tussen
leuke andere IT
bedrijven voelen we
ons erg welkom hier”
Sjoerd Perfors
CTO Mobile Apps Be-Mobile
en Founder Flitsmeister
Lees meer
op pagina 16
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Bedrijvenkring Ondernemend
Veenendaal
met ruim 850 ondernemers
een krachtig collectief
“De BOV is een actieve
vereniging vóór en dóór ondernemers, waar ruim 850
bedrijven bij aangesloten zijn.
Via diverse commissies en
besturen en ondersteund door
een professionele staf, maken
we ons sterk voor een goed
economisch klimaat en komen
we met name op voor de
belangen van ondernemers in
de handel, industrie en
zakelijke dienstverlening.”
“Als één van de grootste, plaatselijke
ondernemersverenigingen in
Nederland zitten we aan tafel bij
lokale en regionale overheden
en organisaties. Onderwerpen
die hoog op onze agenda staan
zijn verduurzaming, inclusief
ondernemen, mobiliteit, onderwijs
& arbeidsmarkt, kennisdeling en
ruimte voor banen. We organiseren
verschillende bijeenkomsten: van
kleinschalige bedrijfsbezoeken en
lunchbijeenkomsten met interessante
sprekers vanuit de BOV Business
School, tot mooie evenementen om
elkaar te ontmoeten en te netwerken.”

Gerrit Valkenburg
Voorzitter Bedrijvenkring
Ondernemend Veenendaal (BOV)

Meer weten over BOV?
Kijk vooral eens op BOVeenendaal.nl
Veenendaal dé plek voor ICT ondernemers met ambitie
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Veenendaal: aantrekkelijk
werken wonen in
een innovatieve topregio

Video ‘Dit is Veenendaal

&

Klik hier om de video te bekijken
Projecten
Op verschillende plekken in Veenendaal wordt een
groot aantal nieuwe woningen gebouwd. Bekijk
eens wat de nieuwe wijk Veenendaal-oost biedt.
Ook krijgen braakliggende stukken en verlaten
gebouwen een nieuwe woonbestemming. Het
Stationskwartier is hier een mooi voorbeeld van.
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Veenendaal is de ideale jonge leefstad
om te wonen. Met bijna 70.000 inwoners
is Veenendaal een stad met excellente
voorzieningen én een gezellig dorps
karakter. Veenendaal ligt in het midden
van Nederland en is uitstekend bereikbaar
met de auto en het openbaar vervoer.
Daarnaast is Veenendaal omringd door
prachtige natuurgebieden, zoals de
Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en het
Binnenveld. Natuurlijk voorzien van de
mooiste wandel- en mountainbikeroutes
van Nederland.

“Veenendaal is de
ideale jonge leefstad
om te wonen”

Daarnaast vind je in Veenendaal veel sportactiviteiten voor
jong en oud en staat Veenendaal bekend om de wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal en de Triathlon Veenendaal. Naast
een breed en kwalitatief aanbod aan onderwijs, is er ook een
breed winkelaanbod en is er veel te beleven op het gebied
van cultuur. Van theater tot muziekschool en van kunstroute
tot festival. Ook kun je op zondagmiddag bijvoorbeeld
genieten van livemuziek in een café tijdens de Lazy Sunday
Sessions. Kortom: Veenendaal is dé plek waar je gezinsleven,
werk, sport en ontspanning kan combineren.
Wil je meer weten over hoe veelzijdig Veenendaal is kijk
dan ook eens op www.ditisveenendaal.nl. Of nog beter:
kom gewoon een keertje langs!

Veenendaal dé plek voor ICT ondernemers met ambitie
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ICT-Campus

De Newton Campus

In 2016 is de ICT-Campus in de Regio Foodvalley
door de gemeente Veenendaal opgestart. Dit is
uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie in 2021.

In de komende jaren zal in Veenendaal de Newton Campus worden
ontwikkeld. Initiatiefnemer van deze Veenendaal Tech Campus is
het Veenendaalse bedrijf HSO. De campus heeft als doel bezoekers en
medewerkers van bedrijven op de campus te inspireren op het gebied
van digitale transformatie van bedrijven en hun bedrijfsprocessen.

Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden
die in de Regio Foodvalley samen vernieuwende
hightechoplossingen voor de verbetering van
voedselzekerheid, gezondheid en leefbaarheid
ontwikkelen, optimaliseren en stimuleren.

Een parkachtige inrichting en een open ecosysteem van start-ups, incubators
en gevestigde technologiebedrijven gaan innovatie en samenwerking aanjagen.
Er zullen bedrijfsruimtes, kantoren, training-, congres- en vergaderruimtes en
een horecafunctie op de campus worden gerealiseerd.

Impressie entree

Digital Days

de proeftuin voor
aanstormend ICT-talent

Mprise, WUR en Anthura

werken samen aan innovatie
in de sierteelt
Binnen ICT Campus werken vele bedrijven samen aan innovaties.
Zo ook aangesloten partners Mprise en WUR. Zij werken samen
met Anthura en andere sierteeltbedrijven aan de ontwikkeling
van de Virtual plant HoloLens. Het doel is het creëren van een
duurzame keten, waarbij pesticide- en mestgebruik verlaagd
kan worden en de efficiëntie verhoogd kan worden door middel
van IoT-technologie. Een mooi voorbeeld van een van de vele
projecten en samenwerkingen binnen ICT Campus.
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Jaarlijks komen ongeveer
400 toekomstige ICT-talenten
(vo, mbo en hbo) in De Basiliek
in Veenendaal bij elkaar om
kennis te maken met de actuele
technologieën op ICTgebied. Deze jonge talenten
gaan vanuit de praktijk aan de
slag met innovatieve ideeën en
oplossingen voor uitdagende
vraagstukken voor de Regio
Deal via een hackathon. Tijdens
deze dagen worden er ook
masterclasses gegeven over onder
andere Kunstmatige Intelligentie,
Datavisualisatie, Internet of Things
en Mixed Reality of gewoon lekker
samen gamen in de Game Battle.

Veenendaal dé plek voor ICT ondernemers met ambitie
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De ondernemers aan het woord

Sjoerd Perfors
CTO Mobile Apps Be-Mobile
en Founder Flitsmeister
“Wij hebben ons al sinds 2009 met veel plezier gevestigd
in Veenendaal. Flitsmeister is echt een technology bedrijf
en wij zijn om die reden altijd op zoek naar mensen die
een hbo-opleiding Informatica hebben genoten.
Veenendaal zit precies tussen de twee hogescholen van
Arnhem en Utrecht in, waar wij veel studenten vandaan
krijgen. Maar door de komst van de informaticaopleiding
in Ede zijn we helemaal goed voorzien van een goede
aanwas om bij ons te werken of een stage te doen. Met
de goede aansluitingen van de snelwegen A12 en A15 of
de verschillende treinstations is het altijd prima
aankomen in Veenendaal. Met een ruim opgezet
bedrijventerrein, met mooie panden tussen leuke andere
IT bedrijven, voelen we ons erg welkom hier. Maar ook bij
onze werknemers zien we dat ze Veenendaal kunnen
waarderen: van het voetballen bij ons pand tot op zoek
gaan naar een leuke woning in de vele mooie wijken hier.
Dit allemaal sterk centraal gelegen in Nederland
waardoor veel steden als Amsterdam, Rotterdam,
Amersfoort, Arnhem, Utrecht en Nijmegen, op een uurtje
afstand bereikbaar zijn!”
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Anton Vreugdenhil
Directeur van Cegeka

“Tijdens een bedrijfsbezoek van de gemeente kwam ter
sprake dat ons huurcontract zou aflopen en dat wij ons
breed aan het oriënteren waren voor een nieuwe locatie.
Direct ging men bij de gemeente aan de slag om ons
hierin zo goed mogelijk te begeleiden. Er volgden diverse
gesprekken over onze behoeften en wensen. De
gemeente dacht constructief met ons mee en opperde
verschillende alternatieve locaties. Hier zat voor ons
uiteindelijk de perfecte match bij in het mooie pand langs
de A12 op Businesspark Het Vizier. De proactieve,
hulpvaardige instelling van de gemeente heeft er zeker
toe bijgedragen dat wij indertijd opnieuw voor
Veenendaal hebben gekozen. Maar ook op dagelijkse
basis ervaren wij dat de lokale overheid betrokken is en
beschikbaar wanneer nodig. Een belletje is genoeg.
Inmiddels zijn we 5 jaar verder en hebben nog geen
moment spijt gehad van onze keuze om hier in
Veenendaal te blijven. Schitterend pand, mooie
zichtlocatie, zeer goed bereikbaar zowel met het
openbaar vervoer als met de auto. Deze locatie vormt een
mooi centraal ontmoetingspunt voor onze medewerkers.
Wij zijn zeer tevreden!”

Joop de Jong
Directeur van Mprise

“Voor ons als ICT bedrijf is een aantal zaken van belang
in de keuze voor Veenendaal als vestigingsgemeente:
de centrale ligging, aangezien onze klanten in het hele
land zitten, de goede bereikbaarheid, ook per spoor, en
de mogelijkheid voor bezoekers om bij het bedrijf
makkelijk en kosteloos te parkeren. De aanwezigheid van
veel potentiële nieuwe medewerkers in dit gebied, is
voor ons ook belangrijk. Wat hierbij ook helpt is niet
alleen de aanwezigheid van hogescholen met IT/
Bedrijfskunde opleidingen in de buurt, maar ook van
Wageningen University & Research met tuinbouw
gerichte opleidingen. Veel van onze klanten zijn namelijk
actief in de tuinbouwsector.
En het is natuurlijk ook belangrijk dat Veenendaal een
aantrekkelijke woonplaats is met goede voorzieningen
zodat nieuwe medewerkers zich hier mogelijk willen
vestigen. Tot slot is Veenendaal goed voor ons imago
omdat er in Veenendaal ook veel andere ICT
ondernemers gevestigd zijn. Die link met ICT wordt
steeds sterker en dat geeft toch iets extra’s.”

Tom Tank
CEO van Detron

“Door de overname van Kender Thijssen in 2008 is
Detron vertegenwoordigd in Veenendaal. Sinds enige
jaren is het gebouw in Veenendaal ook het hoofdkantoor
van ons bedrijf. Een uitstekende, centraal gelegen locatie
om het bedrijf te huisvesten. De afgelopen jaren is er
mede door de toegenomen bedrijvigheid op ICT gebied
in Veenendaal een grote aanzuigende werking ontstaan
op talenten die normaliter in de Randstad zouden
gaan werken. Een prima plek voor onze organisatie
en onze medewerkers.”

“Een uitstekende,
centraal gelegen locatie om
het bedrijf te huisvesten.”

Veenendaal dé plek voor ICT ondernemers met ambitie
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6080
bedrijven naar sector

Wat zeggen de zittende ICT-bedrijven over Veenendaal?

31790
totaal aantal banen (2020)

Ondernemende
plaats met gezond
ondernemersklimaat
dat blijkt uit
goede en actieve
netwerkclubs

400
ICT bedrijven

Industrie

3170
aantal ICT banen (2020)

Zakelijke dienstverlening
Collectieve dienstverlening
Ov. dienstverlening
Landbouw

68
sportverenigingen

30
scholen

1.972
hectare oppervlak

met 50 verschillende
sporten

waarvan 21 basisonderwijs,
3 speciaal basisonderwijs,
4 voortgezet onderwijs,
1 mbo met ICT en 1 ICT
hbo (Ede)

waarvan 1.946 land en
26 water

Bekijk hier meer gegevens
over Veenendaal.
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Handel

66.912
inwoners (2021)

Veenendaal
in cijfers
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Contact
Nieuwsgierig geworden na het lezen van deze brochure?
Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. We denken
graag met je mee, kunnen je rondleiden of in contact brengen!

Gerda van de Pol
Beleidsadviseur economie en projectleider
vestigingsklimaat ondernemers
t 06-22460838
m gerda.vandepol@veenendaal.nl

Veenendaal

Dé plek voor
ICT ondernemers
met ambitie!

Annemarie Elbers
Accountmanager ondernemers
t 06-40920838
m annemarie.elbers@veenendaal.nl

