
Eén aanspreekpunt  
voor bedrijfsleven
Hét centrale aanspreekpunt voor 
het bedrijfs leven bij de gemeente 
is sinds kort accountmanager Be-
drijven Kim van Loon. Zij zal werk-
gevers en ondernemers van dienst 
kunnen zijn en de juiste begelei-
ding geven als zij vragen hebben. 
Kim van Loon is de persoon die de ontwikkeling van het beleid kent, 
de weg weet in onze gemeente en binnen de gemeentelijke organi-
satie, die een sterk netwerk heeft en een bijdrage kan leveren in de 
uitwisseling van kennis.   
Daarnaast zal zij actief contact opnemen met lokale bedrijven en or-
ganisaties om kansen te signaleren en op te pakken, kennis over te 
dragen, verbindingen tot stand te brengen, toegang te bieden tot net-
werken en ondersteuning te bieden bij (her-)huisvesting van bedrij-
ven en expats. Ook zal zij verbinding leggen tussen werkgevers en het 
werkgevers servicepunt van Werk en Inkomen.   

Bedrijven die in contact willen komen met Kim van Loon kunnen haar 
bereiken op tel. 070-3009397 of per e-mail: k.van.loon@lv.nl.

Veel deelnemers aan het Platform gefotografeerd tijdens de eindejaarsbijeenkomst. 

De Jaarkrant 2015 is een uitgave van het Platform Economie, On-
derwijs en Arbeidsmarkt (februari 2016).  
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 uit-
gever.
 
Eindredactie en productie:  Saffier Public Relations i.s.m. het 
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In 2015 is het ‘Samen Doen’ binnen het Platform Econo-
mie, Onderwijs & Arbeidsmarkt een tweede ronde in-
gegaan met kennisverdieping, inspirerende ideeën en 
geslaagde acties.  In deze jaarkrant laten we u zien wat 
dit in de praktijk heeft betekend.  

Samen Doen 2.0 Veel stagiaires in Leidsenhage aan de slag
 
Een groot aantal winkels in Winkelcentrum Leidsenhage nam in 
september deel aan een stagemarkt voor studenten van de op-
leidingen Ondernemen en Detailhandel aan het ID College in 
Leidschendam.  En de pop-up winkel ID Store ging zijn tweede jaar 
in. 

Na een ontbijt bij Restaurant La Place gingen ongeveer 50 studenten 
in groepjes langs de winkels van hun keuze. Daar kregen ze een kijkje 
achter de schermen om zich een beter beeld te kunnen vormen van 
de winkel, branche, werkomgeving en medewerkers. Aan het einde 
van de rondgang kwamen winkeliers en studenten bijeen bij Unibail 
Rodamco en werden afspraken gemaakt voor sollicitatiegesprekken. 
Tot slot gaf het vastgoedbedrijf de jongeren inzicht in de ambitieuse 
toekomst plannen van Leidsenhage. Ruim 20 winkeliers zijn bereid ge-
vonden om aan zo’n 40 studenten een stageplaats te bieden. De stage-
markt heeft circa 30 matches opgeleverd. 

Landelijk navolging
Na een succesvol eerste jaar stelt de pop-up winkel ID Store ook 
in het schooljaar 2015-2016 een nieuwe ploeg studenten voor 
de uitdaging in de meest letterlijke zin ondernemend aan de 
slag te gaan. De nieuwe winkel leiding heeft er zin in. “Hier kun je 
het ondernemen echt ervaren en veel meer leren dan op school.”   
De pop-up store is een stagevorm met unieke kanten. Leerlingen kun-
nen ondernemerservaring opdoen en tegelijk wordt leegstand in het 
winkelcentrum tegengegaan. Het project van het ID College maakt in-
middels naam en vindt op diverse plaatsen in het land na volging. Het 
is een van de actiepunten uit het thema Detailhandel van het Platform. 
Dankzij de goede samenwerking tussen de winkeliers in Leidsenhage 
en het ID College worden studenten optimaal voorbereid op een loop-
baan in de detailhandel. (entreewerk@idcollege.nl) 

MOOI PERSPECTIEF

Met genoegen kijk ik terug op het 
jaar 2015. Met elkaar hebben we 
weer veel voor elkaar gekregen. 
In deze krant leest u er meer over. 
Vanaf deze plek geef ik ook graag 
alvast een doorkijkje naar de plan-
nen voor 2016. Vanuit de driehoek 
werkgevers, onderwijs en gemeente 
verwacht ik in het Platform veel aan-
dacht voor de economische positio-
nering van Leidschendam-Voorburg 
en de relatie met de Metropoolregio 
Den Haag Rotterdam (MRDH). Ook 
komt er meer samenwerking met de 
economische platforms in de regio. 
Daarnaast gaan we starters helpen 
bij het verbreden van hun netwerk 
en op korte termijn komt er een 
beurs over duurzaam ondernemen, 
voor en door ondernemers. We den-
ken met elkaar ook na over de vraag: 
wat kan het lokale MKB betekenen 
voor inwoners die langer thuis willen 
blijven wonen? Meer investeren in 
het delen van kennis via verdiepings-
bijeenkomsten is ook een van onze 
voornemens. Nieuwe en bestaande 
enthousiaste platformpartners zijn 
bereid om samen te werken. Ik heb 
er veel zin om ook van 2016 weer een 
succesvol platformjaar te maken!

Saskia Bruines
Wethouder Economie en Ondernemers-
klimaat, Onderwijs, Ruimtelijke ontwikke-
ling en Dienstverlening

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. Elke platform-
partner levert een bijdra-
ge vanuit zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid. De 
samenwerking in het plat-
form levert meer inzicht in 
en begrip op voor de elkaar 
bindende vraagstukken 
in het bedrijfsleven en het 
beroeps onderwijs en  op de 
arbeidsmarkt.

www.lv.nl/ondernemen

Record aantal matches op 
tweede Beursvloer aan de Vliet
De tweede Beursvloer aan de Vliet op 23 april bij Rivier duinen, 
GGZ Haagstreek/Zoeter meer, leverde maar liefst 172 matches op. 

De handel met gesloten beurzen tussen 40 bedrijven en 40 maat-
schappelijke organisaties leverde een fantastische opbrengst op. De 
mooiste match was een driehoek tussen Atelier Juliete Pestel, Groen 
Team de Heuvel en het Schakenbosch College. De tuc tuc van groen-
team De Heuvel wordt beschilderd door de cliënten van jeugdzorg en 
van het Schakenbosch College onder leiding van Juliette Pestel. Het 
groenteam De Heuvel krijgt zo een mooie tuc tuc en het Schaken-
bosch College een leuke activiteit voor hun leerlingen. Juliette krijgt 
als tegenprestatie een paar uur hulp van de CKV-docent van het Scha-
kenbosch College en een vermelding op de tuc tuc.

Een ander bijzonder resultaat van de beursvloer is de nieuwe reclame-
campagne van Van Heugten Tours. “Wij zochten naar ‘fotomodellen’ 
voor nieuw reclamemateriaal. Mira Moreno van Stichting Dans aan de 
Vliet regelde twee solisten van het Nationaal Dansballet Bulgarije. Als 
tegenprestatie verzorgen wij dit voorjaar het busvervoer bij een paar 
optredens.”  
Ook met Stichting Philadelphia maakte Van Heugten Tours een leuke 
match. “Wij brengen cliënten met hun buddies, totaal 40 personen, 
naar een landelijk feest van Beste Buddies Nederland. Met dit reisje 
gaat de droom van de cliënten in vervulling. Voor ons is het een kleine 
moeite en het doet ons écht een groot plezier. In ruil krijgen wij zelfge-
maakte appeltaart voor ons personeel en oprechte dankbaarheid van 
de cliënten.”  (www.beursvloeraandevliet.nl)



Jean-Luc Baeriswyl  en Frank Rozenberg op bezoek bij 
Hotelboerderij Akkerlust van de familie Van Bohemen. 

Veel dank gaat uit naar 

al diegenen in diverse 

organisaties en sectoren 

die zich geheel belange-

loos hebben ingezet ten 

behoeve van de ontwik-

keling en uitvoering van 

de actieplannen uit de 

Agenda 2015- 2018 van 

het Platform.  Meer dan 

fantastisch!!

Trends & kansen in de zorg(economie)
Een tweede kennisverdiepingsbijeenkomst, dit keer over Econo-
mie & Zorg, vond plaats op 19 november. VNO/NCW gaf een inkijk-
je in trends, kansen voor ondernemers en mogelijke belemmerin-
gen als het gaat om zorg en dienstverlening aan senioren.

“Ouderenzorg is een achterhaald begrip. Steeds meer ouderen wonen 
zelfstandig thuis. Ze zijn gemiddeld welvarender en zelfstandiger. De 
overheid bepleit het scheiden van wonen en zorg, decentralisatie van  
langdurige zorg en een grotere verantwoordelijkheid voor de bur-
ger, dicht bij huis. Ouderen nemen meer en meer de regie over het 
eigen leven en leefomgeving. En zoeken zekerheid en veiligheid in de 
eigen thuissituatie. Dat kan met ondersteuning en zorg op de eigen 
maat. Technologie maakt dat mogelijk. Denk aan domotica/robotica, 
telemonitoring, maaltijdservices, beveiliging en bewaking en nieuwe 
financiële producten. Een groeimarkt véél breder dan ‘zorg’. Kansen 
dus voor ondernemers en organisaties. Echter, eerst zullen nog wat 
belemmeringen overwonnen moeten worden. Zoals achterlopende 
wetgeving, geringe bereidheid tot investeren, ouderwetse marketing-
methoden en de vastgeroeste, eigen houding. 

Kansen kunnen worden omgezet in reële producten en diensten door 
behoeften centraal te stellen, niet in ‘zorg’ maar in ‘oplossingen’ te den-
ken, het lokale WMO-beleid te kennen, te investeren in lange termijn-
relaties, samenwerking te zoeken met elkaar (bedrijfsleven) en met 
potentiële bondgenoten (gemeente, zorgcoöperaties etc.). VNO/NCW 
kunnen daarbij helpen met bijvoorbeeld een Doetafel Wonen & Zorg  
(mee) te organiseren met als doel: maatschappelijke opgaven vertalen 
naar kansen voor het bedrijfsleven en de groeimarkt versnellen.” 

Jongeren leren netwerken bij ondernemers
Ook dit jaar stond netwerken te midden van geheel ondernemend 
Leidschendam-Voorburg op de agenda van studenten van het ID 
College. 

Na een trainingsdag brachten zij op 20 januari het geleerde in prak-
tijk op de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van MKB Leidschen-
dam-Voorburg, Vlietsteden Ondernemers Club en Leidschendamse 
Business Club in het gebouw van het ID College aan het Fluitpolder-
plein. De training Ondernemend netwerken wordt door het Platform 
mogelijk gemaakt en beoogt de kansen voor jongeren op de arbeids-
markt te verbeteren. (www.mkb-lv.nl)    

Kansmarkt voor jon-
geren zonder diploma
      
Jongeren die opnieuw werk 
willen maken van hun toe-
komst kregen ook dit jaar de 
kans om te zien wat de moge-
lijkheden zijn. 

Daarvoor was de Kansmarkt 
bedoeld, die de gemeente 
Leidschendam-Voorburg in 
samen werking met het ID Col-
lege  op 1 juni organiseerde. Een 
unieke gelegenheid voor jonge-
ren om de mogelijkheden voor 
het (opnieuw) oppakken van een 
mbo-studie te verkennen. In een 
persoonlijk gesprek wordt ge-
probeerd hen op maat te helpen. 
Ook kunnen ze een test doen of 
zich direct aanmelden voor een 
opleiding. 
Het Platform, gemeente en be-
drijfsleven zetten zich in voor 
jongeren die willen leren, werken 
of een combinatie daarvan. Veel 
informatie is te vinden op www.
lv.nl/aandeslag, www.lv.nl/leer-
werkcheque en www.bekijkje-
toekomst.nl. 

Kennismakingsrondje 
‘Er op Uit in Leidschendam-Voorburg’ 
Alles wat Leidschendam-Voorburg op het gebied van toerisme en 
recreatie in huis heeft, is te bekijken op de website ‘Er op Uit in 
Leidschendam-Voorburg’. Hoe het in de praktijk er aan toe gaat 
bekeken Jean Luc Baeriswyl, general manager Mövenpick Hotel, 
en Frank Rozenberg, wethouder Recreatie & Toerisme, op 17 au-
gustus hoogstpersoonlijk bij diverse ondernemers in deze sector. 
En ook om te kijken hoe de samenwerking verder gestimuleerd 
kan worden.   

Om de promotie van recreatieve en toeristische voorzieningen in 
Leidschendam-Voorburg te bevorderen heeft het Platform het web-
portaal Er op UIT in Leidschendam-Voorburg gerealiseerd. 
“Belangstellenden kunnen door het totale aanbod bladeren en zelf 
een selectie maken van activiteiten, die goed passen bij hun persoon-
lijke voorkeur, beleving, budget en tijd”, zegt platformtrekker vanuit de 
horeca Jean-Luc Baeriswyl. “Aanbieders kunnen aantrekkelijke arran-
gementen voor de toerist of recreant gaan ontwikkelen. Doorverwij-
zingen op andere websites zullen de vindbaarheid en het gebruik van 
de website positief beïnvloeden. Dit soort aspecten hebben we met 
de betreffende ondernemers bespreken. Ook wat hun ervaringen zijn 
qua bezoekersaantallen en hoe men het webportaal verder kan verbe-
teren. Samen met andere communicatiemiddelen in het bedrijfsleven 
en bij de gemeente kan zo de weg geplaveid voor een sterke promotie 
van Leidschendam-Voorburg als stad waar het óók uitstekend recreë-
ren is.”  (www.eropuitinleidschendamvoorburg.nl)  

Nieuw digitaal lesmateriaal
 
De digitale lesmethode EntreeNAARwerk is uitgebreid met               
EntreeAANhetwerk, waarin jongeren vaardigheden worden bijge-
bracht om aan het werk te blijven.  Werkgevers hebben mede de 
thema’s en onderwerpen bepaald en opnieuw meegewerkt aan de 
productie van het lesmateriaal. 

In de video’s ‘Communicatie’ en ‘Functioneringsgesprekken’ komen 
omgangs vormen op de werkplek, functioneren op de werkplek en so-
ciale vaardigheden aan bod. Hoe je weg te vinden in het bedrijfsleven 
is een van de grootste uitdagingen voor jongeren. De filmpjes zijn on-
derdeel van de digitale lesmethode ‘Aan het werk blijven’. De nieuwe 
lesmethode over werknemersvaardigheden betekent een waardevolle 
uitbreiding van het digitale lespakket. Het is een van de actiepunten 
uit het thema Ondernemend Leren van het Platform. De online-lessen 
zijn voor iedereen toegankelijk en op elke laptop, smartphone of tablet 
te openen. (www.entreenaarwerk.nl)

Wegbereider
toekomstbestendige 
winkelgebieden   
 
Sedert mei 2015 is Jacq Corne-
lissen aan de slag als centrum-
manager voor de winkelgebieden 
Historisch Voorburg, Leidschen-
dam Centrum en De Julianabaan. 
De bedoeling is samen met on-
dernemers en eigenaren deze 
winkelgebieden op de kaart te 
zetten en te versterken. De na-
druk ligt op het begeleiden van 
ondernemers en het bevorde-
ren van samenwerking binnen 
en tussen de winkelgebieden. 
Het doel is toekomstbestendige 
winkelgebieden die complemen-
tair zijn aan elkaar en een eigen 
profiel hebben. Aantrekkelijke 
winkelgebieden zijn van groot 
belang voor de werkgelegenheid 
en de leefbaarheid in de gemeen-
te. (jjl.cornelissen@lv.nl)

 
 

Beter in plaats van Meer
Tijdens een Platformbijeenkomst op 18 juni vond de eerste kennis-
verdieping plaats van dit jaar. De platformleden kregen een beeld 
van de stand van zaken op het gebied van economie en arbeids-
markt (feiten en cijfers) in Leidschendam-Voorburg. 

Volgens kennispartner RaboBank Regio Den Haag getuigt op 
veel beleidsterreinen het denken in termen van groei niet meer 
van realiteitszin. ‘Beter’ in plaats van ‘Meer’ past beter bij deze tijd 
en het zou ook de lijn in Leidschendam- Voorburg kunnen zijn.    
Op de meeste sociaal-maatschappelijke aspecten scoort Leidschen-
dam-Voorburg bovengemiddeld. De combinatie van oud en nieuw, 
jong en oud, stedelijk en groen maakt het een aantrekkelijke gemeen-
te. Ondanks het feit dat er relatief weinig eigen werkgelegenheid is, 
is de arbeidsparticipatie goed en ligt de werkloosheid op een relatief 
laag niveau. De in het algemeen goed opgeleide beroeps bevolking 
kan zonder veel problemen werk in de grotere omliggende kernen 
vinden. De inkomens plaatjes leveren ook een positief beeld. 

Iets genuanceerder ligt het bij de economische ontwikkelingen. De 
ontwikkeling van de werkgelegenheid laat zien dat in Leidschen-
dam-Voorburg in de afgelopen periode van 10 jaar sprake is geweest 
van een verlies aan werkgelegenheid door o.m. de lastige periode van 
laagconjunctuur en het vertrek van enkele grote bedrijven en organi-
saties. Dankzij het omvangrijke banenaanbod in de regio heeft deze 
krimp gelukkig niet tot een toename van de werkloosheid geleid. 

Natuurlijke partner
Het lokale bedrijfsleven biedt veel meer dan alleen banen. Het draagt 
onder meer bij aan de kwaliteit van de samenleving, door betrokken-
heid bij sport en cultureel-maatschappelijke activiteiten. Lokale onder-
nemingen zijn de natuurlijke partner van onderwijsinstellingen, waar-
door aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verzekerd is. Ook 
tonen zij met stageplaatsen aan jongeren wat werken en ondernemen is.  

‘Beter’ in plaats van ‘Meer’. Met een veel actiever en uitdagender beleid 
zou er meer uit te halen zijn dan men denkt. Bedrijfsleven en gemeen-
te staan voor een mooie uitdaging!, aldus RaboBank.


