
Met het jaar 2014 wordt de eerste vierjaarsagenda in 
het bestaan van het Platform Economie, Onderwijs & 
Arbeidsmarkt afgesloten. Een periode waarin geschie-
denis is geschreven als het gaat om de samenwerking 
tussen alle relevante deelnemers aan het maatschap-
pelijk proces van leren, werken en ondernemen. Met 
als resultante wederzijds begrip, inspirerende ideeën 
en geslaagde acties – in een wereld waarin continuï-
teit van werk, omzet en kennis de grootste uitdaging 
is. Het was opnieuw vruchtbaar samenwerken binnen 
de zeven thema’s die voor 2014 waren gekozen. In deze 
jaarkrant laten we u zien wat het ‘Samen doen’ in de 
praktijk heeft opgeleverd.  

In deze platformkrant blikken we 
terug op de resultaten van het af-
gelopen jaar. Onze gezamenlijke 
inspanningen hebben wederom 
tot mooie en inspirerende resulta-
ten geleid. In deze jaarkrant 2014 
leest u er alles over. Als kersverse 
voorzitter van het Platform Econo-
mie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 
wil ik echter graag, mede namens 
mijn collega-wethouders, ook al-
vast met u vooruitkijken.

Het motto van het nieuwe coalitie-
akkoord 2015-2018 is ‘Onder-
nemend, Sociaal, Duurzaam en 
Dichtbij’. Wij willen onze groene 

Een passende handschoen

Thema’s  agenda 2015-2018

gemeente verder versterken en 
doen dit door duurzaamheid te sti-
muleren, maar ook door een extra 
impuls te geven aan activiteiten die 
de economie, het ondernemerskli-
maat en het culturele klimaat verder 
verbeteren. De coalitiepartners wil-
len bedrijven die inzetten op soci-
aal onder nemerschap faciliteren en 
stimuleren. Jeugdwerkgelegenheid 
heeft prioriteit. Wij dringen regels die 
achter haald of overbodig zijn terug 
en verbeteren de informatievoorzie-
ning over regels. De samenwerking 
in het Platform Economie, Onderwijs 
en Arbeidsmarkt past als een hand-
schoen bij al deze ambities.

In het coalitieakkoord is dan ook af-
gesproken de samenwerking met 
het platform voort te zetten. Met de 
platformpartners hebben we een 
nieuwe meerjarenagenda opgesteld, 
die mooi aansluit bij het college-
programma. De nieuwe thema’s 
2015-2018 vindt u alvast op de voor-
pagina van deze jaarkrant.

Graag wil ik alle platformpartners 
danken voor de samenwerking en 
het vertrouwen. Ik kijk uit naar de 
samen werking in de toekomst. De 
eerste platformbijeenkomst 2015 
was een goede aftrap!

Saskia Bruines
Wethouder Economie en Ondernemers klimaat, 
Onderwijs, Ruimtelijke ontwikkeling en 
Dienstverlening

Jaarkrant 2014

Voor de periode 2015-2018 heb-
ben de platformpartners een 
nieuwe meerjarenagenda opge-
steld. Deze gaat uit van de vol-
gende vijf overkoepelende the-
ma’s:  
 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Door ontwikkelingen in de maat-
schappij, zoals duurzame ont-
wikkeling, het nieuwe werken, 
de Participatiewet en de nieuwe 
WMO, wordt maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MvO) 
steeds belangrijker. Het platform 
wil:
•  maatschappelijk verantwoord 

ondernemen stimuleren (inclu-
sief duurzaam ondernemen).

•  re-integratie van werkzoeken-
den bevorderen.

•  werkgelegenheid creëren, in het 
bijzonder voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

•  onderzoek naar een integraal 
werk/participatie aanbod voor 
mensen met een lage loonwaar-

de (Participatiewet/WMO).
•  inbreng leveren aan het regio-

nale Werkbedrijf Zuid-Holland 
Centraal.

Groeien en ondernemen
Een arbeidsmarkt met veel ba-
nen betekent minder uitkerings-
gerechtigden en een sterkere 
economie. Het MKB is een plek 
waar nog nieuwe banen ontstaan, 
zeker in Leidschendam-Voorburg. 
Het is echter vaak een grote stap 
om zelfstandig ondernemer te 
worden en een nog grotere stap 
om als zelfstandig ondernemer te 
groeien en personeel aan te ne-
men. Het platform wil daarom:
•  ondernemers met groeiambities 

coachen.
•  zelfstandig ondernemerschap 

stimuleren.
•  creatief ondernemen stimule-

ren.
•  samenwerking cultuur, econo-

mie en onderwijs stimuleren.
•  bedrijven en onderwijsinstellin-

gen behouden en aantrekken 
(acquisitie).

•  ondernemerschap in de zorg sti-
muleren.

Ondernemend leren
Een goede basis vergroot de 
kansen op de arbeidsmarkt. On-
derwijs helpt jonge mensen zich 
beter voor te bereiden op een 
werkend leven en werknemers 
zich blijven te ontwikkelen. Dat 
vraagt om een goede aansluiting 
tussen onderwijs en arbeids-
markt. Het platform wil:
•  mogelijkheden voor stage en 

leerwerkplekken vergroten.
•  scholing stimuleren (inclusief 

aanpak laaggeletterheid).

JAARAGENDA

In het Platform Economie, 
Onderwijs en Arbeidsmarkt 
werken vertegenwoordi-
gers van bedrijfsleven en 
overheids- en onderwijs-
instanties samen aan een 
integrale aanpak van de 
sociaal -economische op-
gaven in Leidschendam- 
Voorburg. 

Aan de hand van een 
 gezamenlijke agenda wordt 
een  jaarlijks actieplan vast-
gesteld. Voor 2014 had dat 
betrekking op zeven the-
ma’s, waarvoor de platform-
leden zich inzetten:

- Versterken winkelcentra
- Verminderen regeldruk
-  Aansluiting onderwijs en 

arbeidsmarkt
-  Maatschappelijk onder-

nemerschap
- Jeugdwerkgelegenheid
- Zorginnovatie
- Promotie

Elke platformpartner levert 
een bijdrage vanuit zijn ei-
gen rol en verantwoorde-
lijkheid. De samenwerking 
in het platform levert meer 
inzicht in en begrip op voor 
de elkaar bindende vraag-
stukken in het bedrijfsleven 
en het beroeps onderwijs en 
 op de arbeidsmarkt.

Continuïteit van werk, 
omzet en kennis grootste 
uitdaging van deze tijd

Dit jaar werd ook aandacht besteed aan kennis verdiepen op de beleidsterreinen die het platform 
bestrijkt, zoals de zorg.   

lees verder op de achterpagina van deze krant 



Studenten openen iD Store in Leidsenhage
Thema Versterking winkelcentra

Van de nood een deugd maken. Dat zit achter het idee om studen-
ten gedurende een aantal maanden in een leegstaand pand een 
tijdelijke winkel te laten runnen en te leren in de praktijk. Op 1 
november ging in Winkelcentrum Leidsenhage de eerste pop-up 
store van deze signatuur open: de iD Store van het ID College. 
Doel ervan is leerlingen ondernemerservaring te laten opdoen en 
tegelijk een mooie etalage en levendige winkel te leveren.  

Met een gratis kopje verse koffie en appeltaart kon het publiek kennis-
maken met de nieuwe winkel van derdejaarsstudenten aan de onder-
nemersacademie van ID College. In samenwerking met de winkeliers-
vereniging Leidsenhage werd het plan bedacht om winkelpanden die 
leeg staan weer nieuw elan te geven. In de winkel worden leuke gad-
gets en andere bijzondere artikelen uit restpartijen van winkels in Leid-
senhage verkocht. Er is ook een koffiecorner, waar vanuit het leerwerk-
restaurant de YP van het ID College Ypeltaarten (variatie op appeltaart) 
worden verkocht. Winkelmanager Jasper is blij dat deze échte winkel 
tot stand is gekomen. “Het is heel anders dan stage lopen in een win-
kel. Nu moeten we de hele zaak zelf runnen, van inkoop en marketing 
tot personeelszaken en boekhouding. Onze ervaringen met de opzet 
zullen we nooit vergeten.”        

Thema Maatschappelijk ondernemerschap  

Menukaart helpt bedrijven en instellingen 
maatschappelijk verantwoord op weg  
Om te laten zien wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) nu precies kan betekenen voor ondernemers, bedrijven 
en instellingen heeft het platform samen met het Werkgevers-
servicepunt van de gemeente een Menukaart MVO opgesteld. De 
menukaart laat met voorbeelden en tips zien hoe MVO omgezet 
kan worden in tegelijk economisch en maatschappelijk voordeel.  

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij 
iedere beslissing een afweging tussen de verschillende economische 
en maatschappelijke effecten hiervan en houdt daarbij tevens reke-
ning met diverse belanghebbenden. De Menukaart MVO kan hierbij 
als praktische leidraad dienen. Ze is ingedeeld volgens het principe 
‘People, Planet, Profit’. Bij ‘People’ gaat het natuurlijk om mensen, bin-
nen én buiten het bedrijf. Bij ‘Planet’ draait het om de aarde, duurzaam-
heid en zorg voor het milieu en de leefomgeving. Met ‘Profit’ wordt re-
sultaat in brede zin bedoeld. In de eerste plaats natuurlijk een goed 
financieel resultaat, maar daarnaast ook immaterieel voordeel: winst 
voor de samenleving als geheel, meer maatschappelijke betrokken-
heid en bewustwording en niet te vergeten winst voor het imago van 
het bedrijf of organisatie. 

De menukaart MVO kent ook een categorie ‘Goede doelen’ en ‘Lokaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Doneren aan een goed 
doel is een laagdrempelige en zichtbare manier van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Gericht op een lokaal doel, zoals een eve-
nement als de Vlietdagen of Beursvloer aan de Vliet, of het lidmaat-
schap van een lokale ondernemersvereniging, kan het imagobevor-
derend werken en het principe van ondernemend samenwerken en 
netwerken versterken. Want: samen bereik je meer!

De menukaart is te vinden op http://www.leidschendam-voorburg.nl/
Int/ondernemen/Maatschappelijk-Verantwoord-Ondernemen.html

         Gezamenlijk 
optrekken van 
bedrijfsleven, 
onder wijs-
instanties  en 
gemeente lever t 
winst  op voor
iedereen

Thema Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

20+klas helpt jongeren met vervolgopleiding 
op weg naar baan 
      
Een achttiental jongeren begon het schooljaar 2014-2015 in de 
zogenoemde 20+klas van het ID College. Daarin worden ze ge-
holpen een afgebroken studie weer op te pakken, danwel een 
vervolg opleiding te beginnen. Dit was het resultaat van een 
Kansmarkt, die in de zomer op het ID College werd gehouden. Op 
deze markt konden jongeren zonder diploma uitvinden wat voor 
mogelijkheden er zijn om terug te gaan naar school.  

“Dat zoveel jongeren nu de kans grijpen om zichzelf verder te ontwik-
kelen, vinden we fantastisch”, vertelt Arjen van der Heijden, Hoofd On-
derwijs Service Centrum op het ID College. “Ze laten zien dat ze werk 
willen maken van hun achterstand tot de arbeidsmarkt. Wij zullen hen 
daar zoveel mogelijk op maat bij helpen.”

Jean-Luc Baerisw yl,
ondernemer horec a:

‘Ik ben altijd al van mening 
dat de horeca ook een soci-
ale functie heeft binnen de 
samenleving. Het is een plek 
waar bijvoorbeeld mensen 
van verschillende culturen 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Mövenpick Hotel is een be-
drijf dat maatschappelijk en 
verantwoord ondernemen 
als belangrijk doel heeft. Als 
directeur van het hotel voel 
ik me dan ook geroepen om 
woorden in daden om te 
zetten voor de lokale samen-
leving, economie, arbeids-
markt en onderwijs. Als lid 
van het Platform Economie, 
Arbeidsmarkt en Onder-
wijs werk ik in verschillende 
commissies mee, waarin we 
tot nu toe mooie resultaten 
bereikt hebben en die ook 
in de toekomst zullen boe-
ken. Om meer kracht te kun-
nen zetten, ben ik in 2014 
ook als bestuurslid van MKB 
Leidschendam-Voorburg 
toegetreden: met elkaar in 
plaats van tegen elkaar.’ 

Thema Promotie 

Ondernemers blij met webportaal 
‘Er op UIT in Leidschendam-Voorburg 
Nog op proef, maar iedereen kan nu op internet zien wat 
Leidschendam-Voorburg op het gebied van toerisme en recrea-
tie allemaal in huis heeft. Dat is veel en gevarieerd, zo bleek op 
4 december tijdens de presentatie van de website ‘Er op Uit in 
Leidschendam-Voorburg’ aan circa 25 ondernemers uit deze bran-
che. Het  project van een werkgroep uit het platform heeft tot doel 
Leidschendam-Voorburg op de kaart te zetten als het om recreatie 
en toerisme gaat.          

De promotie van recreatieve en toeristische voorzieningen in 
Leidschendam-Voorburg levert veel op: omzet, banen, genieten en een 
positief imago. De eerste stap is nu gezet: een digitale etalage, waarin al 
het aanbod in onze gemeente vanuit de behoefte en belevings wereld 
van de consument op een overzichtelijke manier wordt getoond. Be-
langstellenden kunnen nu zelf een selectie maken van activiteiten, die 
goed passen bij hun persoonlijke voorkeur, beleving, budget en tijd. 
Aanbieders kunnen ondertussen aantrekkelijke arrangementen voor 
de toerist of recreant gaan ontwikkelen. Doorverwijzingen op andere 
websites zullen de vindbaarheid en het gebruik van de website posi-
tief beïnvloeden. Naar de reacties van de circa 25 aanwezige onder-
nemers uit de sector een geslaagd product. ”Een aanmoediging”, zegt 
platformtrekker vanuit de horeca Jean-Luc Baeriswyl, “om door te wer-
ken aan de verdere volmaking van de site. Het ligt in de bedoeling het 
eindproduct in het voorjaar van 2015 te lanceren.” 
 



Thema Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Regio-brede verspreiding video ‘Solliciteren’
  
De voor de zomer gelanceerde videofilm ‘Solliciteren’ van het 
platform krijgt een steeds bredere verspreiding in de onderwijs-
wereld. Dat bleek op 11 september in Hotel Mövenpick te Voor-
burg tijdens een decanenbijeenkomst van Spirit4you, een samen-
werkingsverband tussen vo- en mbo-scholen en gemeenten in de 
regio Haaglanden. 

Daar, op één van de filmlocaties, kregen studie- en beroepskeuze-
adviseurs uit de regio een presentatie van een film die bedoeld is om 
jongeren die op zoek zijn naar werk te helpen bij het solliciteren. Met 
deze presentatie aan de decanen willen de betrokken partijen meer 
bekendheid geven aan de film, die behalve voor mbo-studenten ook 
zeer geschikt blijkt te zijn voor vmbo-jongeren die een sollicitatie-
gesprek of een ander belangrijk gesprek moeten voeren.  
Naast de film is ook een website ontwikkeld: www.entreenaarwerk.nl. 
De film en de site zijn met name bedoeld voor laagopgeleide jongeren 
die werk, BBL-banen, stages of (bij)banen zoeken.
Aan het einde van de presentatie werd aangekondigd dat er een ver-
volg komt op de film ‘Solliciteren’. Deze film zal gaan over werknemers-
vaardigheden. De aanwezige decanen waren in ieder geval zeer te 
spreken over de film en de bijbehorende website.

Thema Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Jongeren netwerken op
nieuwjaarsbijeenkomst
 
Netwerken te midden van geheel ondernemend Leidschen-
dam-Voorburg. Een hele uitdaging voor circa 20 studenten van 
het ID College, die voor de opgave stonden dat wat ze een week 
daarvoor geleerd hadden op een netwerkcursus in praktijk te 
brengen tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst.  De training Onder-
nemend netwerken wordt door het platform mogelijk gemaakt en 
heeft tot doel heeft de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt 
te verbeteren.     

De eerstejaarsstudenten van de opleiding Economie / Ondernemen 
maakten kennis met vaardigheden die altijd, maar zeker in het begin 
van een loopbaan, belangrijk zijn. Dan komt het aan op houding, eti-
quette, zakelijke normen en communicatievaardigheden. Goed per-
soonlijk contact blijkt ineens veel belangrijker dan contact via social 
media. De training geeft handvatten om je beter te kunnen bewegen 
onder de mensen. Tijdens de nieuwsjaarsbijeenkomst knoopten de 
jongelui dan ook de nodige gesprekken aan. De opdracht was kennis 
te maken met een ondernemer, bijvoorbeeld om over de mogelijkheid 
van een stage te praten. Maar ook uitvinden hoe eventueel een eigen 
bedrijf te beginnen behoorde tot de gesprekstof. Dankzij de samen-
werking binnen het platform worden jongeren op deze wijze beter 
voorbereid op de arbeidsmarkt.   

Thema Promotie

Cultuur is óók economie
Diverse platformdeelnemers leverden hun bijdrage aan de 
Cultuur conferentie Leidschendam-Voorburg op 13 november. 
Samen met maatschappelijke organisaties, jongerenwerk, inwo-
ners, bibliotheek en musea werd input geleverd voor de nieuwe 
Cultuur visie van Leidschendam-Voorburg. 

Het platform ziet in cultuur aantrekkelijke mogelijkheden voor het 
mkb, omdat tussen cultuur en ondernemen een winstgevende relatie 
ligt. Waarde in zowel economisch, maatschappelijk en creatief opzicht. 
En, omdat cultuur, toerisme en recreatie vaak in elkaars verlengde lig-
gen, biedt cultureel ondernemerschap veel kansen - zeker in onze stad. 
Daarover blijven de platformdeel nemers graag meedenken ten be-
hoeve van een eigentijdse visie op cultuur, afgestemd op het karakter 
van onze stad qua identiteit, economie, bevolking, ligging en budget.     

Thema (Jeugd)werkgelegenheid

Werk maken van banen kan op veel manieren
 
De netwerkmaatschappij is een feit. Dat bleek op 26 mei tijdens 
een drukbezochte bijeenkomst in Hotel Mövenpick te Voorburg. 
Daar troffen veel ondernemers, arbeidsmarktconsulenten, be-
stuurders en politici elkaar, om de mogelijkheden, resultaten en 
kansen van samenwerken – on-site en on-line – met elkaar te de-
len. Zij kregen een afwisselend en waardevol programma voorge-
schoteld. ‘Werk maken van Banen’ vormde de rode draad. De bij-
eenkomst was georganiseerd door MKB Leidschendam-Voorburg, 
het WerkgeversServicepunt van de gemeente Leidschendam -
-Voorburg en het platform. 

Ambassadeursnetwerk dubbel zo groot 
Bedrijfsleven en gemeente hebben de afgelopen jaren hard gewerkt 
om creatief in te spelen op de uitdagingen van de moeizame eco-
nomie. Met ‘samen ondernemend aan de slag’ zijn goede resultaten 
geboekt. Zo heeft het Werkgevers Servicepunt van Werkplein Corbu-
lo inmiddels vorm gekregen. Stimulerend onderdeel daarvan is het 
Ambassadeursnetwerk van werkgevers. Daarin kunnen ondernemers 
positieve resultaten met collega’s delen en zo werkgevers helpen bij 
het vinden van geschikt personeel. Dat blijkt in een half jaar tijd van 25 
naar 50 deelnemers uitgegroeid te zijn en heeft al veel werkzoekenden 
een baan opgeleverd.  

Banen die nog niet bestonden 
Werk vinden is één, maar werk behouden is een andere opgave. Daar 
ging gastspreker Ellen de Lange-Ros van Faxion op in. Met doelbewus-
te en gerichte inzet van on-line media kun je in de huidige, snel ver-
anderende 24/7-maatschappij verrassende resultaten boeken. Nieuwe 
markten en klanten aanboren, ja zelfs banen creëren die tot voor kort 
niet bestonden. 
 
Netwerkmarkt 
Onderdeel van de bijeenkomst was ook netwerken. Dat kon plaats-
vinden in een markt achtige omgeving met informatiestandjes van on-
der meer MKB Leidschendam-Voorburg, het WerkgeversServicepunt, 
Werkacademie & People Training, het Jongerenloopbaancentrum, Jon-
geren op het rechte pad, bekijkjetoekomst.nl en Werkleertrajecten Van 
Buuren.  

André Leeflang,
mentor beroeps-
onder wijs

‘Voor mij is het platform de 
organisatie èn motor die 
het voor ons als ID college 
mogelijk maakt om de ver-
binding te leggen tussen het 
onderwijs en het bedrijfs-
leven en deze op een de-
gelijke en gestructureerde 
wijze vorm te geven. Mede 
dankzij de inspanningen van 
de onder nemers in het plat-
form is de popup-winkel ID 
Store in winkelcentrum Leid-
senhage tot stand gekomen. 
Voor het project Leidschen-
dams Ondernemend On-
derwijs Netwerk LOON is 
het platform een onmisbare 
factor geweest, die er voor 
gezorgd heeft dat studen-
ten deel konden nemen 
aan netwerk bijeenkomsten.  
Ook voor de training Onder-
nemend Netwerken biedt 
het platform een perfecte 
praktijkomgeving.’ 

         Extra 
impul  sen voor 
economie, 
ondernemers - 
en c ulturele 
klimaat zi jn 
goed voor 
welzijn en 
welvaar t  van 
onze inwoners



In 2014 hadden de volgende personen zitting in het platform:   
 
Heleen Mijdam - voorzitter platform en wethouder van o.m. Econo-
mie, Ruimtelijke ontwikkeling, Recreatie en toerisme, Werk & Inkomen  
Saskia Bruines - wethouder van o.m. Verkeer & Vervoer, Openbare 
Ruimte, Volksgezondheid, Zorg & welzijn, Duurzaamheid en Kwaliteit 
dienstverlening
  
Jean-Luc Baeriswyl (vanuit de horeca, oud voorzitter KHN-LVS) - 
general manager Mövenpick Hotel
Kees Deelder (vanuit de zorg) - directeur Florein Zorg  
Otto Jelsma (vanuit het onderwijs) - 
voorzitter College van Bestuur ROC ID College
Michel Zaadhof (vanuit de bouw; oud voorzitter MKB-LV) - 
directeur Schouten Bouw
Jos Zuijdwijk (vanuit de retailsector) - 
centrummanager winkelcentrum Leidsenhage 
Hilde Vogelzang (vanuit de kinderopvang; tevens bestuurslid MKB-
LV) - directeur Vlietkinderen 
Dymphna van Ravesteyn (vanuit de zorg) - directeur Algemene Za-
ken Rivierduinen GGZ Haagstreek / Zoetermeer
Bert Kunst (vanuit de financiële sector, tevens bestuurslid MKB-LV) 
manager bedrijven Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer
Benedikte Zijlstra (vanuit de vastgoedsector; vice-voorzitter MKB-LV) 
- eigenaar Meijs & Alink NVM Makelaardij & Consultancy
Alex de Groot (vanuit arbeidsbemiddeling) - manager Werkzoekenden-
dienstverlening UWV Werkplein Zoetermeer
Evelyne Beekhuizen (vanuit de zorg) - manager HRM Medisch Cen-
trum Haaglanden.

Het Platform wordt ondersteund door een coördinatieteam, bestaan-
de uit: 
Paulien Eisma (platformcoördinator, zelfstandig adviseur)
Marleen Ettema (senior medewerker gemeente)
Caroline van Enst (strategisch adviseur gemeente)
Mariska Kastelic (strategisch adviseur gemeente)
Laura Maliepaard (senior medewerker gemeente)
Cora van der Meer (beleidsontwikkelaar gemeente)
Elly van der Bree (domeindirecteur ‘oriëntatie en toeleiding’ en ‘zorg-
structuur’, coördinator platform binnen ROC ID College)
Wim Schoevers (zelfstandig adviseur; bureau manager MKB-LV; com-
municatie platform en coördinator platform binnen MKB-LV)

PLATFORMDEELNEMERS 2014

Hilde Vogelzang, 
ondernemer 
kinderopvang:

Alex de Groot, 
arbeidsbemiddelaar:

colofon

‘Door het platform houd ik op 
een laagdrempelige manier 
contact met de verschillen-
de samenwerkingspartners. 
Ik ga er elke keer met ple-
zier naar toe. We houden de 
voortgang van de verschil-
lende activiteiten goed in de 
gaten en maken werkafspra-
ken. Zo hebben we bijvoor-
beeld een menukaart Maat-
schappelijk Verantwoord 
Ondernemen samengesteld. 
Deze biedt werkgevers hou-
vast bij het in de praktijk 
brengen van MVO. De menu-
kaart staat inmiddels op de 
website  van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. 
Ook praten we elkaar elke bij-
eenkomst bij over de trends 
in de verschillende sectoren.’ 

‘Waarom moeilijk doen als 
het samen kan’. Een tekst 
van de bekende Loesje pos-
ters, die wat mij betreft goed 
weergeeft waar het platform 
zich op richt. De Participatie-
wet stelt overheden en on-
dernemers voor uitdagingen 
waarop veel werkgevers zeer 
betrokken en bevlogen rea-
geren. Het platform is er om 
meer zicht te krijgen op zo-
wel de kansen als de vraag-
stukken waar men voor komt 
te staan. Zodat werkgevers 
kansen kunnen bieden aan 
werkzoekenden uit de doel-
groepen. Participeren is mee-
doen en dat vooral samen.’
 
  

Grip op je euro’s  
De in november 2014 gelanceerde campagne ‘Grip op je euro’s’ 
wordt gedragen door samenwerking tussen gemeente, scholen 
en bedrijfs leven. Mede dankzij de via het platform beschikbare 
professionele kennis en accommodaties heeft de campagne vorm 
gekregen. 

De campagne, bedoeld om jonge schuldenaren en jonge schuldhulp-
maatjes te bereiken, wordt door de gemeenten Leidschendam-Voorburg, 
Voorschoten en Wassenaar ingezet om de schuldproblematiek onder jon-
geren aan te pakken. Het ID College in Leidschendam had op 12 november 
de primeur van de uitrol van de campagne over alle scholen voor voort-
gezet- en beroepsonderwijs in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en 
Wassenaar. Door jongeren in problematische schuldsituaties in contact te 
brengen met schuldhulpmaatjes - leeftijdsgenoten die hen kunnen helpen 
- wordt voorkomen dat ze in uitzichtloze situaties belanden. De namaak-
bankpas met QR-code naar ‘hulp om de hoek’ die het campagne team op 
de scholen uitdeelt, krijgt een enthousiast onthaal. Uit de gesprekken blijkt 
dat veel jongeren enige ondersteuning bij financiële zaken best kunnen 
gebruiken. Naast veel aandacht van jongeren heeft de campagne inmid-
dels ook nieuwe jonge schuldhulpmaatjes opgeleverd.  

De Jaarkrant 2014 is een uitgave van het 
Platform Economie, Onderwijs en Ar-
beidsmarkt (april 2015).  
Inwoners van Leidschendam-Voorburg 
ontvangen deze jaarkrant via het huis-
aan-huisblad Het Krantje van uitgever 
Telstar.   

Auteursrechten berusten bij de uitgever. 
Overname van artikelen uitsluitend met 
toestemming van de uitgever.
 
Eindredactie en productie: 
Saffier Public Relations i.s.m. het 
Platformcoördinatieteam.  

ONDERNEMEND MEEWERKEN

Bent u geïnspireerd geraakt door de resultaten van het   
platform? Heeft u zelf ideeën? Onderneem dan de stap door 
u te melden voor deelname aan een van de actieplannen of 
andere activiteiten. Neen contact op met het coördinatie-
team via een email naar 
platformeoa@leidschendam-voorburg.nl. 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.lv.nl/platformeoa 

Fotografie: Wim Schoevers, 
Gemeente Leidschendam-Voorburg, 
Michel Groen, Charles Groeneveld,  
Ot Douwes e.a.
Druk: Telstar / DPC gemeente
Correspondentieadres: 
platformeoa@leidschendam-voorburg.nl

Veel dank gaat uit naar al diegenen in diverse organisaties en 
sectoren die zich geheel belangeloos hebben ingezet ten be-
hoeve van de ontwikkeling en uitvoering van de actieplannen 
uit de Agenda 2010- 2014 van het Platform.  

Samenwerking tussen beroeps onderwijs en 
bedrijfsleven beklonken met partnership
Permanente educatie is een randvoorwaarde voor succes in ont-
wikkeling en in ondernemen. Daarom hebben MKB Leidschen-
dam-Voorburg en ID College besloten nauwer te gaan samenwer-
ken, een van de voorbeelden van de spin-off van het platform.

Bij de ondertekening van een intentieverklaring door Otto Jelsma, 
voorzitter van het College van Bestuur van het ID College en Benedikte 
Zijlstra, vice-voorzitter van de MKB Leidschendam-Voorburg, merkten 
ze op dat de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt 
van groot belang is. “Studenten moeten een opleiding kunnen volgen 
die past bij wat het bedrijfsleven vraagt. Sommige beroepen verdwij-
nen, andere veranderen sterk. Om aangehaakt  te blijven met deze 
ontwikkelingen in de maatschappij en in het bedrijfs leven is nauwe 
samen werking tussen partijen van essentieel belang. Daarom gaan 
MKB LV en ID College kennis, kunde, creativiteit en menskracht te bun-
delen om zo opleidingsprogramma’s en activiteiten op maat voor de 
diverse doelgroepen - studenten én ondernemers - te kunnen ontwik-
kelen en uitwerken.” 
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•  schoolverlaters met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt pre-
ventief ondersteunen.

•  betrokkenheid bedrijfsleven 
vergroten bij de ontwikkeling 
van het beroepsonderwijs.  

•  werknemersvaardigheden bij 
jongeren vergroten.

Comfortabel ondernemen
Het ondernemerschap brengt 
veel administratie met zich mee. 
Informatie over de mogelijk-
heden in de gemeente is soms 
lastig te vinden en de interactie 
tussen overheidsinstanties en 
bedrijfs leven kan beter. Doelstel-
lingen van het platform zijn dan 
ook:
•  het verminderen van de regel-

druk.
•  het verbeteren van de 

informatie voorziening.
•  het verbeteren van contacten 

tussen bedrijven en overheid.
•  het vergroten van de klanttevre-

denheid.

•  het stimuleren van host-
manship: de kunst om mensen 
(klanten, gasten, medewerkers) 
het gevoel te geven dat ze wel-
kom zijn.

Ruimte voor ondernemen 
Om goed te kunnen onderne-
men is geschikte huisvesting no-
dig op de juiste plek. Werk aan 
huis neemt toe, bedrijventerrei-
nen verouderen, grote kantoor-
panden staan leeg en de kwali-
teit van de winkelgebieden staat 
onder druk. 
Het platform wil:
•  beter inzicht in de wensen en 

mogelijkheden van onderne-
mers.

•  de marktbehoefte faciliteren en 
de kwaliteit van bedrijventerrei-
nen op peil houden.

•  flexibilisering van bestem-
mingsplannen en de nieuwe 
Omgevingswet.

•  de winkelcentra versterken.
• leegstaande panden benutten.


