
In vele opzichten is 2012 qua resultaten een geslaagd 
jaar geworden. Dat is de algemene conclusie van alle 
deelnemers aan het Platform Economie, Onderwijs & 
Arbeidsmarkt. De samenwerking is het niveau van de 
gesprekstafel ontstegen en heeft duidelijk ‘handen en 
voeten’ gekregen. Het was vruchtbaar werken binnen 
de negen thema’s die voor 2012 waren gekozen. 

Velen hebben hun steentje bijgedragen - van bureau tot 
werkvloer, van junior tot senior, en van starter tot spe-
cialist. Breed en diep tegelijk. Ondernemend samen-
werken met de focus op een beter sociaal- economisch 
klimaat in onze groene woonwerkstad aan de Vliet. 
In deze jaarkrant laten we u zien in welk opzicht het 
werk van het Platform in 2012 ‘geslaagd’ is. 

Economie, de motor van onze 
stad, zit stevig verankerd in het 
beleid van het College van B&W 
van Leidschendam-Voorburg. En, 
zoals u weet, zit economie in veel 
beleids terreinen verweven. Juist 
de samenhang daartussen is es-
sentieel. Daarom werken overheid, 
instanties en bedrijfsleven samen 
in het Platform Economie, On-
derwijs & Arbeidsmarkt.    

Neem allereerst Ruimte. Het vo-
rige jaar hebben we met stake-
holders samen hard gewerkt aan 
de herijking van de structuurvisie: 
wat voor stad willen we zijn en hoe 

ECONOMIE – de motor van onze stad

WAT,  HOE,  WAARVOOR, WIE?

BU N D E L I N G  VA N  K E N N I S ,  E R VA R I N G  E N  C R E AT I V I T E I T 
L E V E RT  R E S U LTAAT  O P

kunnen we de beschikbare ruimte zo 
goed mogelijk inzetten voor werken, 
wonen, winkelen, onderwijs, verkeer 
en vervoer, en sport en recreatie. 

Ten tweede noem ik Regelgeving en 
Vergunningen. De vernieuwing van 
bestemmingsplannen en verlichting 
van de regeldruk, zoals het vorig jaar 
in gebruik genomen digitale horeca-
loket, maken daar deel van uit. Even-
eens van groot belang voor een goed 
ondernemersklimaat. 

Als derde beleidsterrein sta ik stil bij 
Verkeer & Vervoer. Figuurlijk dan, 
want mensen en goederen moeten 

soepel in en door onze gemeente 
kunnen bewegen. Zo zijn we net be-
gonnen het uit 2003 daterende Ver-
keers- en Vervoerplan aan de tijd aan 
te passen. Ook deze herijking voeren 
we samen met stakeholders als het 
midden- en kleinbedrijf uit. 

Een vierde pijler is het Onderwijs. 
Bedrijfsleven en onderwijs samen 
zijn constant bezig studenten een 
betere uitgangspositie te geven voor 
hun loopbaan. Cruciaal voor een 
goede opvolging en daarmee voor 
de toekomst van het bedrijfsleven in 
onze stad.    

En, last but not least, de Arbeids-
markt. Vorig jaar openden we 
Werkplein Corbulo in Voorburg, het 
gezamenlijke loket van Leidschen-
dam-Voorburg, Voorschoten en 
Wassenaar voor werkgevers, onder-
nemers, werkzoekenden en jonge-
ren. Ook een voorbeeld van geza-
menlijk aanpakken.  

Vijf beleidsterreinen, vijf pijlers voor 
een gezonde en vitale gemeen-
te, de groene woonwerkstad die 
Leidschendam-Voorburg wil zijn. 
Alleen gezamenlijk kunnen we de 
randvoorwaarden creëeren om de 
economische motor van onze stad 

goed te laten draaien. Dat doel 
staat ons als partners binnen het 
platform voor ogen. Daarom re-
ken ik ook dit jaar op uw actieve 
inbreng. 
Goede resultaten werken inspire-
rend. Deze jaarkrant laat zien wat 
2012 allemaal voortbracht. 

Peter van
Ostaijen, 
voorzitter 
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Jaarkrant 2012

Het Platform Economie, On-
derwijs & Arbeidsmarkt zet 
zich in voor een beter sociaal- 
economisch klimaat in Leidschen-
dam-Voorburg. Het platform wil 
voorwaarden voor werkgelegen-
heid creëren, meer mensen aan 
het werk helpen en leren en on-
dernemen stimuleren. Samen 
‘ondernemen’ en ‘ondernemend 
zijn’ vormt de basis voor de geza-
menlijke agenda met bijbehoren-
de opgaven: 
Ruimte voor ondernemen - Om 
goed te kunnen ondernemen is 
geschikte huisvesting nodig op 
de juiste plek. 
Comfortabel ondernemen - 
Goed ondernemerschap is ge-
baat bij minder administratie, 
minder regelgeving en goede 
informatievoorziening.  
Ondernemend leren - Een goe-
de beroepskennis vergroot de 
kansen op de arbeidsmarkt. Dat 
wordt bevorderd door betere 
afstemming tussen beroeps-
onderwijs en bedrijfs leven.   

Ondernemend werken
In Leidschendam-Voorburg zijn 
zo’n 23.000 arbeidsplaatsen. Bij-
na 2.000 mensen, waaronder veel 
jongeren, zoeken een baan. Dat 
vraagt om een actief en gericht 
arbeidsmarktbeleid.
Impulsen voor ondernemen
Een duidelijk profiel van de ge-
meente als vestigingsplaats is 
meer dan gewenst. Innovatie 
biedt kansen voor de groei van 
werkgelegenheid en stimuleert 
investeringskracht.  

Ambassadeursrol
Het platform is in juni 2010  ge-
start met  deelnemers uit Kamer 
van Koophandel Den Haag, MKB 
Leidschendam-Voorburg, UWV 
Werkbedrijf Vliethorst, Scholen-
gemeenschap Spinoza, ROC ID 
College, Florein Zorg, Koninklijke 
Horeca Nederland en de gemeen-
te Leidschendam-Voorburg. Zij 
vervullen een ambassadeursrol 
om de samenwerking tot een suc-
ces te maken.

Meer inzicht
door samenwerking

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 voor 
de periode 2011-2014 wordt 
een  jaarlijks actieplan vast-
gesteld. Voor 2012 had dat 
betrekking op negen the-
ma’s, waarvoor de platform-
leden zich inzetten: 

• bedrijventerreinen
• bedrijfshuisvesting
• detailhandel
• vermindering regeldruk
• re-integratie
• jeugdwerkloosheid
•  aansluiting onderwijs- 

arbeidsmarkt
• zorginnovatie & onderwijs 
•  zorginnovatie & voorzienin-

gen. 

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.

‘Na degelijk zaaien is het 
goed oogsten’

Gezamenlijk overleg van de platformtrekkers voor het vormgeven en vaststellen van de 
jaarlijkse thema’s en de bijbehorende actieplannen.

Samen ondernemen(d)
in Leidschendam-Voorburg



Kansrijke toekomst Florein-medewerkers met 
leerprogramma’s op maat van ID College
Blij met de kansen die ze nu krijgen. Dat zijn Kelly Price en Lilla Jantyik, 
medewerkers van zorgbedrijf Florein. Sterk gemotiveerd vullen ze en-
kele van de stage- en werkplekken die Florein van het ID College heeft 
geadopteerd om zo meer werknemers perspectief te bieden op een 
baan in de zorg die precies bij hen past. Het is een van de actiepunten 
uit het thema Zorginnovatie & Onderwijs van het Platform Econo-
mie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, dat beoogt door nieuwe vormen van 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven de positie van werk-
nemers op de arbeidsmarkt te verbeteren.     

In een tijd dat de vergrijzing toeneemt en tegelijk de financiële mid-
delen schaarser worden, ligt er voor de maatschappij een grote uit-
daging de toenemende vraag naar zorg passend in te vullen. Daarom 
investeert Florein in medewerkers door ze via een leer/werktraject van 
een huishoudelijke functie naar een baan in de persoonlijke verzor-
ging te begeleiden. Als contractpartner van de gemeente Leidschen-
dam-Voorburg vult Florein 85% van de zorgvraag hier ter plaatse in. 
Met zo’n 950 medewerkers is het bedrijf een van de grootste werkge-
vers in Leidschendam-Voorburg. 
Bij dit proces van intern opleiden vond Florein in het ID College een 
ideale partner. “Dat is allereerst al een voordeel van het Platform. Sa-
men met meerdere personen van het ID College hebben we het leer-
programma op maat uitgewerkt. Zo bereik je ook dat theorie beter 
afgestemd wordt op de praktijk. Deze wisselwerking is niet alleen 
waardevol voor het bedrijf en het opleidingsinstituut, maar in de eer-
ste plaats voor de leerling, die zo verzekerd is van een betere plaats op 
de arbeidsmarkt. 

Florein-medewerkers Kelly Price (links) en Lilla Jantyik profiteren daar 
zeker van. “Daarom vind ik het zo goed dat Florein ons intern deze op-
leidingsmogelijkheden biedt”, zegt Kelly. “De zorg trekt mij. Daar ligt 
mijn hart.” Lilla heeft geruime tijd in internationale kinderdagverblijven 
gewerkt en (kinder)psychologie gestudeerd. Die kennis en ervaring 
komt haar goed van pas bij de interne opleiding.  “Binnen de zorg wil 
ik graag mijn werkterrein verbreden. Ik ben heel blij met de kans die ik 
nu krijg.”  

App voor kinderopvang  
Ouders in Leidschendam-Voorburg hebben de primeur van de eerste 
app die vanuit de samenwerking in het Platform Economie, Onderwijs 
& Arbeidsmarkt is ontwikkeld. Ten behoeve van een betere dienst-
verlening zocht Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen in het kader 
van het actieplan Innovatie contact met ID College om een applicatie 
voor de smartphone te laten ontwikkelen. Net voor hun zomervakantie 
presenteerden de leerlingen van het ID College de Vlietkinderen App!

Vanuit het streven onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te bren-
gen, kwam het idee tot stand scholieren applicaties voor de smart-
phone te laten ontwikkelen voor lokale ondernemers. Vlietkinderen 
was een van eerste organisaties in onze gemeente die daartoe con-
tact zocht met het ID College. Daar ging een groep leerlingen meteen 
aan de slag met deze interessante praktijkopdracht. Vlietkinderen le-
verde zo een bijdrage aan het onderwijs, de leerlingen ontwikkelden 
een functioneel en gebruiksklaar product: de Vlietkinderen App. Een 
win-win-situatie voor de leerlingen, het onderwijs en het bedrijf.

Voor Yvonne Bood, manager communicatie PR & ontwikkeling van 
Vlietkinderen, was het een goede ervaring om eens te maken te heb-
ben met jongeren in plaats van met kinderen en hun ouders. “Ook om 
te ervaren dat er enorm veel uitgekiende techniek zit achter zo’n app, 
die wij, gebruikers, eigenlijk dagelijks binnenhalen op onze toestellen. 
Deze, in dit geval jongens, bedenken dat toch allemaal maar!” 
Vlietkinderen hoopt met deze applicatie klanten nog beter te bereiken 
en van dienst te zijn. 

Kees Deelder,
direc teur Florein: 

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

“In een tijd dat de vergrij-
zing toeneemt en tegelijk de 
finan ciële middelen schaarser 
worden, ligt er voor de maat-
schappij een grote uitdaging 
de toenemende vraag naar 
zorg passend in te vullen. 
Als contractpartner van de 
gemeente Leidschendam- 
Voorburg vult Florein 85% 
van de zorgvraag ten behoe-
ve van hulp in het huishouden 
hier ter plaatse in. We zijn met 
zo’n 950 medewerkers een 
van de grootste werkgevers 
in Leidschendam-Voorburg. 
Daarom is het partnerschap 
via het platform zo belangrijk. 

Bedrijfsleven, gemeente en 
onderwijs hebben belang bij 
een goede arbeidsmarkt, met 
kansen voor mensen en – in 
ons geval – kwaliteit en con-
tinuïteit op het gebied van 
zorg. Die uitdaging gaan wij 
als Florein graag aan. Zo komt 
er ruimte voor instroom van 
nieuwe, minder- of niet-ge-
schoolde medewerkers. De 
onderwijs instelling ziet het 
aantal leerlingen groeien en 
minder mensen doen een 
beroep op de lokale bijstand-
spot. Iedereen geholpen!” 

Herziening bestemmingsplan: 
input voor visie op bedrijventerreinen
 
Flexibiliteit en duurzaamheid zijn belangrijke punten voor onder-
nemers op bedrijventerreinen. Zo bleek tijdens een inventarisend 
gesprek tussen bedrijfsleven en gemeente vooruitlopend op de her-
ziening van bestemmingsplan Essesteijn. Het beraad viel binnen het 
thema Bedrijventerreinen van het Platform Economie, Onderwijs & 
Arbeidsmarkt, dat nauwere banden beoogt tussen bedrijven onder-
ling en met de gemeente, onder meer met het oog op visievorming 
voor de bedrijventerreinen in Leidschendam-Voorburg.  

Werkend vanuit het besef dat duidelijkheid en perspectief belangrijke 
succesfactoren zijn voor een gezond ondernemersklimaat, hebben de 
platformpartners Kamer van Koophandel, MKB Leidschendam-Voor-
burg en de gemeente zich ten doel gesteld de lopende actualisering 
van diverse bestemmingsplannen te gebruiken om tot visievorming 
te komen voor bedrijventerreinen als inbreng voor regionaal en lokaal 
beleid. In de in 2012 door de gemeenteraad vastgestelde structuur-
visie is de toekomst van de bedrijventerreinen helder beschreven. Aan-
gegeven wordt dat de bedrijventerreinen een niet te veronachtzamen 
economische waarde vertegenwoordigen. Pas als op middellange ter-
mijn - en dan met name na 2020 - omstandigheden daartoe aanleiding 
zouden geven, zal toegewerkt worden naar selectieve en geleidelijke 
transformatie, met mogelijkheden voor menging van diverse functies. 
En dat in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven en andere 
belanghebbenden.” 

Meer zorg met minder kosten 
Een zoektocht naar mogelijke maatregelen om tot kostenbesparingen 
in de zorg te komen, heeft veel kansrijke ideeën opgeleverd.  Platform-
trekkers Kees Deelder (Florein Zorg) en Gregor Rensen (wethouder) 
voerden daartoe een gesprek met specialisten uit zorgorganisaties, 
waaronder WZH, RIBW Fonteynenburg, REAKT, Middin, Kwadraad en 
Philadelphia Zorg.  
Fundamenteel voor een meer efficiënte en doelgerichte benadering 
van de cliënt is elkaar (beter) te leren kennen, kennis te delen en stan-
daarden en spelregels ontwikkelen voor (financiële) afspraken, moni-
toring en verantwoording. Daarvoor zijn cultuurveranderingen nodig, 
maar ook inzicht in cliëntsystemen, integrale aanpak van de indicatie-
stelling en  gebruiksvriendelijke registratiesystemen. Er zijn veel kan-
sen en quick wins om kosten te besparen door samen te werken, was 
de algemene conclusie. De gemeente neemt de resultaten uit deze 
brainstorm mee in de uitvoering van de Sociale Structuurvisie en de 
projectopzet van ‘decentralisatie AWBZ’.       



financien & administratie kwam onder meer aan bod de mismatch tus-
sen vraag en aanbod. Onze gemeente kent in meerderheid bedrijven 
in de dienstverlening en detailhandel en minder in productiesectoren. 
Sommige jongeren zullen dus regiobreed moeten kijken en eventueel 
geholpen moeten worden. Nieuwe manieren om vraag en aanbod be-
ter met elkaar in contact te brengen – het marktplaatsprincipe – wer-
den ook genoemd. Minder papier en procedureel denken, meer on-
line, meer netwerken en met meer doeltreffenheid. 

Ondertussen werd op het Werkplein Corbulo in Voorburg een aparte 
jongerendesk in gebruik gesteld (foto onder). Daar is een viertal coa-
ches aanwezig om werkzoekenden van 17 tot 27 jaar beter te bege-
leiden naar werk of leer/werkplekken. Ook kan men daar terecht met 
vragen over schulden, huisvesting, inkomen of een opleiding.   

Netwerken doe je zo!

Aanvullende training voor ‘ondernemers in de dop’ 
Een goed begin is het halve werk. Daarom kregen 25 mbo-studen-
ten van het ID College op 18 december de workshop ‘Ondernemend 
netwerken’ aangeboden door het Platform Economie, Onderwijs & 
Arbeidsmarkt. Het was een van de actiepunten uit het thema Aanslui-
ting onderwijs-arbeidsmarkt, dat beoogt door nieuwe vormen van 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven de positie van werk-
nemers – waaronder startende ondernemers – op de arbeidsmarkt te 
verbeteren.     

Iedereen kan erover meepraten. Het begin van je loopbaan is het moei-
lijkste. Dan komt het aan op houding, etiquette, zakelijke normen en 
communicatie-vaardigheden. Goed persoonlijk contact blijkt ineens 
veel belangrijker dan contact via social media. Tijdens de interactieve 
training maakten studenten uit de opleidingen Marketing, Internatio-
naal secretaresse en Detailhandel kennis met de wereld van professi-
oneel netwerken. Het werd leren en lachen over gedrag van mensen, 
maar vooral hoe je zakelijk kansen creëert en benut via samenwerking 
met andere mensen en bedrijven.  

De workshop Netwerken betekent een welkome aanvulling op het 
bestaande lesprogramma. “Wij 
hebben dit onderwerp met bei-
de handen aangegrepen”, zegt 
Frits Bruens, projectleider van 
het ID College, “omdat het van 
cruciaal belang is voor een goede 
start. Een vak leren is één, maar 
hoe aan de slag als persoon, met 
en tussen andere mensen, dat 
vraagt vaardigheden waar we 
allereerst aandacht aan moeten 
besteden. De praktijk is de beste 
leerschool voor netwerken.”  

Minder last(en) dankzij digitaal horecaloket
Op 14 november 2012 stelden burgemeester Hans van der Sluijs (ho-
reca) en wethouder Heleen Mijdam (vanuit de gemeente trekker van 
het Actie plan Vermindering Regeldruk van het Platform Economie, 
Onderwijs en Arbeidsmarkt) met een druk op de knop het digitale 
horeca loket van de gemeente Leidschendam-Voorburg in gebruik. 
“Winst voor iedereen”, zo stelden de beide collegeleden. “En een goed 
voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen lokale overheid 
en bedrijfsleven.”

Het digitale horecaloket is geen plek om een virtueel biertje te tappen, 
maar wel de plaats waar horecaondernemers snel en makkelijk door de 
benodigde stappen worden geleid van het aanvragen van een vergun-
ning voor het starten of veranderen van een zaak. Ook winkeliers rege-
len via het horecaloket eenvoudig een aanvraag voor ondersteunende 
horeca-activiteiten in hun winkel. “Gaaf, het is veel beter dan ik ken uit 
andere gemeenten”, reageert Oscar van Schijndel tijdens de officiële 
start. Met andere horeca-ondernemers behoorde hij, ondernemer in 
Leidschendam Centrum en vertegenwoordiger van de lokale afdeling 
van Koninklijke Horeca Nederland, tot de groep die het vernieuwde 
proces aan een test onderwierp. “Het systeem is nu beter afgestemd 

op de gebruiker. Zo is er meer 
aandacht voor de uitleg over de 
procedures. Ambtelijke taal is nu 
gewone-mensentaal geworden. 
Daarnaast zijn processen vereen-
voudigd en op elkaar afgestemd. 
KvK-uittreksel of een kopie van 
het legitimatiebewijs hoef ik als 
ondernemer niet meer zelf te 
verstrekken. Daarmee is de ver-
gunningaanvraag minder lastig 
en vraagt ze ook minder tijd.”

Frits  Bruens, 
ID College:

         Minder 
regels,  minder 
papier  en minder 
procedures, 
maar aanpakken, 
meer netwerken 
en meer 
online

“Als ideeëngenerator bewijst 
het platform zich dagelijks. 
Vanuit onze nieuwe vesti-
ging in Leidschendam willen 
wij het mbo vernieuwd en 
onderscheidend in de markt 
zetten. Daarvoor is goed con-
tact met het bedrijfsleven en 
de arbeidsmarkt cruciaal. We 
moeten namelijk mensen op-
leiden voor banen waarnaar 
echt vraag is. In onze regio 
ligt het accent op dienstverle-
nende beroepen. Jeugdzorg 
wordt een gemeentelijke 
taak. Vanwege  de internatio-
nale karakter van Haaglanden 
bieden we ook Engelstalig 
onderwijs aan. 

Daarnaast valt de onderne-
mende instelling van jonge-
ren op. Alle leerlingen willen 
een goede toekomst. Alleen 
door samenwerking kunnen 
bedrijfsleven en onder wijs 
een degelijke basis leggen 
voor een goede start op de 
arbeidsmarkt. Met opleidin-
gen ‘op maat’ en ‘op locatie’. 
Het platform levert daarvoor 
de ingrediënten. 

Het had iets weg van een banenbeurs, de bijeenkomst waar jon-
geren samen met gemeente, werkgevers, onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties zouden praten over de aanpak van de 
Jeugdwerkloosheid in Leidschendam-Voorburg. Want er bleken niet 
alleen waardevolle adviezen en oplossingen aangedragen te worden, 
enkele werkgevers boden ter plekke leer- of werkplekken aan. Zo le-
verde de werkconferentie van het Platform Economie, Onderwijs & Ar-
beidsmarkt mooie resultaten op ter bevordering van de kansen van 
jongeren op de arbeidsmarkt.   

Vergeleken met andere gemeenten in de regio is de werkloosheid 
onder jongeren in Leidschendam-Voorburg meer dan evenredig toe-
genomen. Het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt wil dat 
niet op zijn beloop laten. Vandaar het initiatief om samen met de jon-
geren zelf, bedrijven en onderwijsinstellingen lijnen naar de toekomst 
uit te zetten en te komen tot concrete afspraken en acties om deze 
negatieve ontwikkeling te keren. In groepsgesprekken rond bedrijfs-
sectoren als detailhandel, zorg, techniek, ICT, horeca & toerisme en 

‘Je bent jong en je wilt wat’ 

Steuntje in de rug voor jongeren op zoek naar een baan



Smaakmakers ter bevordering aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt
 
Ondernemers voor de klas
Mensen uit het bedrijfsleven geven gastlessen in het onderwijs om 
leerlingen de koppeling bij te brengen tussen theorie en praktijk. Te-
vens draag het bij aan de beeldvorming van beroepen.
Een oproep van MKB Leidschendam-Voorburg onder zijn leden heeft 
diverse ondernemers opgeleverd die gastlessen willen verzorgen. Het 
ID College bekijkt nu hoe de gastlessen op het gebied van marketing 
en projectmanagement kunnen worden opgenomen in het curricu-
lum. Ook hebben zorgondernemers aangeboden gastlessen te verzor-
gen voor zorgleerlingen.

Jongeren op bedrijfsbezoek
‘Dáár wil ik misschien wel werken’’: mbo-stagiairs van het ID College 
gaan dit schooljaar vmbo-leerlingen van het Corbulo College rond- 
leiden in hun stagebedrijf. Door bedrijven te bezoeken waar (op ter-
mijn) een krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, kunnen jongeren ge-
motiveerd worden om een opleiding te kiezen met perspectief voor 
de toekomst.

Docenten lopen stage
Leerkrachten krijgen de kans om (eenmalig of een paar keer) stage te 
lopen bij een bedrijf om hun praktijkkennis en netwerk te vergroten en 
de aansluiting op het onderwijs te verbeteren.
Het ID College heeft een oproep gedaan bij docenten om een paar da-
gen stage te lopen bij een van de bedrijven in de regio.

Stagekalender
De Kamer van Koophandel en MKB Leidschendam-Voorburg bekijken 
hoe het stageaanbod van het onderwijs samengebracht kan worden 
met de behoefte aan stagiairs vanuit het bedrijfsleven in één overzich-
te- lijke stagekalender.

Ondernemersacademie
Er vinden voorbereidingen plaats om een tweede vestiging van de 
Ondernemersacademie van het ROC ID-College op te starten in Leid- 
schendam om jongeren met potenties beter te leren ondernemen. Het 
ID College en de Rabobank Zoetermeer-Vlietstreek willen zo een keuze 
voor ondernemerschap in de regio stimuleren.

Spoedcursus omgangsvormen
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leidschendam-Voorburg en 
Stompwijk, werkt samen met Veurs Voorburg aan het verbeteren van 
de omgangsvormen van nieuwe of potentiële medewerkers voordat 
ze aan de slag gaan: sociale vaardigheden, beroepshouding en klant-
gericht- heid.

Zorgstudenten krijgen ondernemerszin
Het ID College ontwikkelt een oriëntatiemodule bedrijfseconomie om 
ondernemerschap te stimuleren bij zorgleerlingen. De module is van-
af volgend jaar onderdeel van het curriculum. Ook de Ondernemers- 
academie zal een rol gaan spelen om het aandeel zorg-zzp’ers in de 
regio te vergroten.

‘Oud voor één dag’ op de basisschool
De zorg biedt perspectief voor de jeugd op de arbeidsmarkt, met 
name op lange termijn ontstaat er een krapte. Door de jeugd in een 
vroeg stadium te interesseren, raken ze wellicht geprikkeld om later te 
kiezen voor werken in de zorg. Door één dag te ervaren hoe het als ou-
dere moet zijn om afhankeijk te zijn van zorgverlening, ervaren ze het 
belang van de branche als cliënt, juist op jongere leeftijd zijn ze daar 
ontvankelijk voor. De Participatieraad Leidschendam-Voorburg helpt 
de platformpartners met de organisatie door hun netwerk in te zetten.

Begin 2013 zijn de volgende organisaties en branches in het platform 
vertegenwoordigd: 
Peter van Ostaijen Voorzitter platform en wethouder o.a. Economie,
 Wonen en Verkeer                          
Gregor Rensen         Wethouder o.a. Werk en Inkomen, Arbeidsmarkt-
 beleid en Zorg en Welzijn  
Heleen Mijdam  Wethouder o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling en
 Recreatie en toerisme 
Saskia Bruines Wethouder o.a. Onderwijs, Innovatie, Jeugd en
 kinderopvang 
Ruud Mannaart Kamer van Koophandel Den Haag
Jean Luc Baeriswyl   General manager Mövenpick Hotel, vanuit de
 horeca, lid Kon. Horeca Nederland, afd. LVS 
Patrick van den Bos Manager Bedrijven Advies Raboban Vliet-
 streek-Zoetermeer, tevens bestuurslid MKB LV
Mirjam Bijnsdorp Directeur Algemene Zaken Rivierduinen
 GGZ Haagstreek, vanuit de zorg
Kees Deelder Directeur Florein Zorg, vanuit de zorg
Jan Fraterman Voorzitter MKB LV, makelaar/taxateur Meijs & 
 Alink NVM Makelaardij & Consultancy
Otto Jelsma Voorzitter College van Bestuur ID-college, 
 vanuit het onderwijs
Hilde Vogelzang Directeur Vlietkinderen, tevens bestuurslid 
 MKB LV, vanuit de kinderopvang
Michel Zaadhof CFO Schouten (bouw en projectontwikkeling), 
 vanuit de bouw
Jos Zuijdwijk Centrummanager Leidsenhage, 
 namens eigenaren en winkeliers winkelcentrum
Benedikte Zijlstra  Vice-voorzitter MKB LV, eigenaar Meijs & Alink
 NVM Makelaardijk & Consultancy
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Wethouder
Heleen Mijdam:

Wethouder
Gregor Rensen:

Wethouder
S askia Bruines:

colofon

“Met het oog op  Comforta-
bel Ondernemen werkt de 
gemeente Leidschendam- 
Voorburg continu aan het 
verbeteren van haar dienst-
verlening. Deregulering en 
digitalisering zijn daarbij be-
langrijke ingrediënten. Ver-
der staat bij mij intensivering 
van het overleg met onder-
nemers hoog op de agenda.”

“De samenwerking in het 
platform vormt de basis voor 
het realiseren van ideeën en 
plannen. De opbrengsten 
worden gebruikt voor acti-
viteiten die nu plaatsvinden, 
maar ook meegenomen in 
de sociale structuurvisie, het 
lange-termijndenken. Hier 
ben ik zeer tevreden over. 
We zullen nog lang profijt 
hebben van deze manier van 
samen werken.”  

“Het platform zorgt voor ex-
tra verbindingen tussen jon-
geren en bedrijven. Hierdoor 
komen initiatieven sneller 
van de grond. Het enthousi-
asme van de deelnemers is 
zeer leuk om te zien en geef 
mij veel vertrouwen in de 
toekomst.”

MKB LV Business Award voor
Platform-wethouders  
‘De klik tussen mensen, daar gaat het om bij samenwerken.’ Dat was 
de drijfveer achter de toekenning van de MKB LV Business Award tij-
dens de nieuwjaarsbijeenkomst van MKB Leidschendam-Voorburg in 
januari 2013.  “Nadat 2011 vooral het jaar was van overleg en plannen-
makerij binnen het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, 
konden we in 2012 op diverse terreinen behoorlijk oogsten”, zo me-
moreerde MKB LV-bestuurslid Hilde Vogelzang (rechts op foto). “Naast 
dat de gemeente stevig investeert in vernieuwingswerkzaamheden 
aan de openbare ruimte en financiële ondersteuning verleent op pro-
motiegebied, is ook op het gebied van sociaal-economische opgaven 
ondernemend geopereerd. Uit waardering voor deze integrale aanpak 
reiken we dit jaar de MKB LV Business Award uit aan de wethouders 
van het platform: Peter van Ostaijen,   Heleen Mijdam, Gregor Rensen 
en Saskia Bruines.”

De Jaarkrant 2012 is een uitgave van het 
Platform Economie, Onderwijs en Ar-
beidsmarkt (juni 2013).  
Inwoners van Leidschendam-Voorburg 
ontvangen deze jaarkrant via het huis-
aan-huisblad De Leidschendammer / De 
Voorburgse Courant van Wegener.  

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 

Het Platform wordt ondersteund door een coördinatieteam, bestaande uit Paulien Eisma (platform
coördinator); vanuit de gemeente Marleen Ettema (coördinatie binnen gemeente en sociaal maat
schappelijke ontwikkelingen), Caroline van Enst (sociaal maatschappelijke ontwikkelingen),       
Mariska  Kastelic (ruimtelijke ontwikkeling) en Wim Zwanenburg (waarnemend, werk & inkomen); 
Saskia de Vries (adjunct domeindirecteur Economie van het IDCollege, locatie Leidschendam) en 
Wim Schoevers (communicatie platform en bureaumanager MKBLV).
Bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actieplannen uit de Agenda 20102014 zetten zich veel 
mensen uit diverse organisaties en sectoren in.  

Fotografie: Wim Schoevers, 
Gemeente Leidschendam-Voorburg, 
Michel Groen, Charles Groeneveld e.a.
Druk: Wegener

Correspondentieadres: 
platformeoa@leidschendam-voorburg.nl


