
Ook 2013 kan qua resultaten een geslaagd jaar wor-
den genoemd. 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 zeven thema’s die voor 2013 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  
Platform in 2013 opbouwend werk heeft verricht. 

Als voormalig voorzitter van het 
Platform Economie, Onderwijs en 
Arbeidsmarkt en voormalig wet
houder Economie kijk ik met veel 
voldoening terug op de samen
werking in het Platform in de afge
lopen vier jaar. Economie was een 
van de speerpunten van het vorige 
college. Dat was een van de rede
nen om in 2011 met het Platform 
van start te gaan.

Nu, vier jaar later, is het duidelijk 
dat onze gezamenlijke inspannin
gen hun vruchten hebben afge
worpen. Alle platformleden heb
ben zich vanaf het begin proactief 
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opgesteld, zijn positief en enthousi
ast. Wij zijn gekomen tot een struc
turele, constructieve inhoudelijke 
samenwerking. De platformleden 
zien elkaar regelmatig en werken 
hard aan de uitvoering van de acties 
die we met elkaar afspreken. In deze 
Jaarkrant kunt u de resultaten van de 
acties in 2013 terugvinden.

Ik ben verheugd te zien dat het nieu
we college de samenwerking in het 
Platform komende tijd voort wil zet
ten. In het nieuwe coalitieakkoord 
is aangegeven dat er de komende 
jaren veel aandacht is voor de ver
sterking van de lokale economie en 

het bevorderen van werkgelegen
heid binnen de gemeente. Wij willen 
ondernemers behouden voor onze 
gemeente en nieuwe bedrijven aan
trekken die passen bij het karakter 
van onze gemeente. Samen met het 
Platform en andere partners wil het 
nieuwe college optimale omstandig
heden creëren voor inwoners, instel
lingen, onderwijs en bedrijven.

Ik dank iedereen hartelijk voor de 
constructieve samenwerking in de 
afgelopen vier jaar en wens de nieu
we bestuurders en platformleden 
veel succes in de toekomst.

Peter van Ostaijen
Voormalige wethouder Economie en tot juni 
2014 voorzitter van het Platform Economie, 
Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Jaarkrant 2013

Het Platform Economie, Onder
wijs & Arbeidsmarkt zet zich 
in voor een beter sociaal 
economisch klimaat in Leidschen
damVoorburg . 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 LeidschendamVoorburg zijn 
zo’n 21.000 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 
LeidschendamVoorburg, UWV 
Werkbedrijf Vliethorst, Scholen
gemeenschap Spinoza, ROC ID 
College, Florein Zorg, Koninklijke 
Horeca Nederland en de gemeen
te LeidschendamVoorburg. Zij 
vervullen een ambassadeursrol 
om de samenwerking tot een suc
ces te maken.

Zeven uitdagende
thema’s 

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 20112014 wordt 
een  jaarlijks actieplan vast
gesteld. Voor 2013 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
- Jeugdwerkloosheid
- 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.

Versterking lokale 
economie speerpunt

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

Brainstormsessie als aftrap van de platformactie Promotie Recreatie en Toerisme. 



Detailhandelsvisie stelt versterking winkel-
gebieden centraal        Thema Versterken winkelcentra

Platformdeelnemer MKB Leidschendam-Voorburg heeft samen 
met de vier kernwinkel gebieden een belangrijke bijdrage gele-
verd aan de totstandkoming van een visie op de detailhandel in 
onze gemeente. Deze Detailhandelsvisie 2013 is in februari 2014 
door de gemeenteraad vastgesteld. 

Voor een toekomstbestendig detailhandelsaanbod en bijpassende 
verzorgingsstructuur zal de gemeente zich inzetten op concentratie 
van de winkelvoorzieningen. Daarbij gaat het allereerst om versterking 
van de vier kernwinkel  centra Leidsenhage, Julianabaan, OudVoor
burg en Leidschendam Centrum. Versterking van de onderscheidende 
kwaliteiten van elk centrum staat voorop. 
Deze vier kernwinkelgebieden dragen substantieel bij (nu en in de toe
komst) aan economie, leefbaarheid, imago en vestigingsklimaat van 
LeidschendamVoorburg. Ontwikkelingen binnen deze centra worden 
aangemoedigd en gefaciliteerd, indien ze passen binnen het profiel en 
de positionering van het betreffende centrum zoals beschreven in de 
beleidsnota.  Daarnaast blijft er ruimte voor winkel voorzieningen, die 
op wijk en buurtniveau een ondersteunende rol vervullen, waarvan 
het wijkwinkelcentrum aan de Prins Frederiklaan (in de wijk Prinsen
hof) het grootste is qua omvang en een compleet aanbod biedt. Voor 
dit centrum wordt ingezet op handhaving van de functie als wijk
winkelcentrum.    

Thema Maatschappelijk ondernemersschap  

Impuls voor betere arbeidsbemiddeling  
Méér werkzoekenden béter naar een baan begeleiden. Dat is de 
drijfveer achter de opzet van een ambassadeursnetwerk van on-
dernemers, dat zich samen met Werkplein Corbulo inzet om de 
arbeidsbemiddeling nog effectiever te laten verlopen. Dit initia-
tief van bundeling van kennis en ervaring werd gelanceerd tijdens 
een bijeenkomst in Museum  Hofwijck op 18 september.  

Om de arbeidsbemiddeling beter af te stemmen op de wensen en idee
en van ondernemers gaan adviseurs en coaches bij Werkplein Corbulo 
ervaringen delen en samenwerken met ondernemers die voormalige 
cliënten in dienst hebben. Deze werkgevers kunnen dan als ‘ambassa
deur’ hun positieve resultaten met collega’s delen en hen zo helpen bij 
het vinden van geschikt personeel.  ‘Be good and tell it’ is immers een 
beproefde manier om mensen te informeren. In dit geval ondernemers 
laten zien wat voor voordeel zij kunnen hebben van de dienstverlening 
van Werkplein Corbulo. Hoe meer men elkaar daarover informeert, hoe 
beter het als smeermiddel op de arbeidsmarkt kan werken.

Cees C ieremans,
ondernemer: 

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

“Als ondernemer en inwoner 
van Leidschendam voel ik 
mij mede verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van 
LeidschendamVoorburg. Die 
verantwoordelijkheid dragen 
we allemaal. En die verant
woordelijkheid zet ik graag 
om in vrijwillige deelname 
aan activiteiten van het Plat
form. Als ondernemer in de 
communicatie bemoei ik mij 
dan ook met plezier met de 
actie promotie van recreatie 
en toerisme van het Platform. 
Leuk daarbij is het enthousi
asme en de gezamenlijkheid 
van alle betrokkenen.” 

Thema Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Leidschendams  
Ondernemend Onderwijs 
Netwerk van start
 
Tijdens een inspirerende bijeenkomst op 2 december zag het 
Leidschendams Ondernemend Onderwijs Netwerk (LOON) het 
levenslicht. Dit netwerk is bedoeld om ondernemers meer bij het 
beroepsonderwijs te betrekken en zo een betere aansluiting van 
het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven te bewerkstelligen. 

Ruim 50 ondernemers, studenten en docenten waren aanwezig bij 
de kickoff van het netwerk in de aula van het ID College aan het 
Fluitpolderplein. De aanwezigen kregen niet alleen het hoe en waar
om van LOON toegelicht, ook werden zij aan de hand van een denk
beeldige case aan het werk gezet. Dit om direct de interactie tussen 
ondernemers en studenten op gang te brengen. Een doel dat zeker 
werd bereikt, want men kreeg bewust een heel weinig gegevens mee, 
hetgeen tot veel creativiteit en gepuzzel leidde. Zo leverde de bijeen
komst inspirerende gedachtewisselingen op en voldoende enthousi
aste ondernemers om een begin te maken met LOON als platform voor 
vruchtbare contacten tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. 

Ondernemers die zich graag willen aansluiten bij LOON kunnen dat 
doen via de website www.onderneemid.nl. Samen ondernemen levert 
voor ondernemer en student beiden winst op. 
Het netwerkevent was een initiatief van derde jaarstudenten Jorden 
van der Zwan en Michael Palm, die het als onderdeel van hun studie 
hebben ontwikkeld en uitgevoerd.

De lancering van LOON door (v.l.n.r.) Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur ID College, en de 
wethouders Peter van Ostaijen (Economie) en Saskia Bruines (Onderwijs).    
 

Thema Promotie 

Ondernemers slaan handen ineen voor 
recreatie en toerisme 
Binnen het Platform is een groep ondernemers aan de slag gegaan 
met het ontwikkelen van middelen om Leidschendam-Voorburg 
op de kaart te zetten als het om recreatie en toerisme gaat. Bezoek 
aan het gevarieerde aanbod leidt naar verwachting tot extra be-
stedingen bij lokale ondernemers. Goed voor de stad, goed voor 
de klant en goed voor de ondernemers. 

Zowel de sector zelf als de klant weet niet goed wat voor moois we 
allemaal in huis hebben. De promotie van het aanbod is dan ook 
een gemeenschappelijk belang. Als eerste is eerst de omschrijving 
van recreatief aanbod en bijbehorende thema’s bepaald. Vervolgens 
is geïnventariseerd welk aanbod in de gemeente daarop aansluit. In 
november 2013 heeft een groep stakeholders zich tijdens een atelier 
geschaard achter het idee van gezamenlijke presentatie en promotie 
met water, groen en cultuurhistorie als hoofdthema’s.  
Doel is te komen tot een digitale etalage, waarin alle recreatieve en 
toeristische voorzieningen in onze gemeente vanuit de behoefte en 
belevingswereld van de consument op een praktische manier worden 
getoond. Bezoekers kunnen hierdoor zelf een selectie maken van ac
tiviteiten, die goed past bij hun persoonlijke belangstelling, beleving, 
budget en tijd. Ook kunnen aanbieders bepaalde arrangementen aan
bieden. 

De Vlietdagen vormen een hoogtepunt als het om toerisme en recreatie gaat.  

Wethouder Rensen wenst de ambassadeurs een goede ‘zendingsrol’ op de arbeidsmarkt.   

Winkelcentra moeten de moderne consument verleidelijk aanbod en beleving bieden. 



Thema Verminderen Regeldruk  

Communicatie cruciaal punt
  
In 2011 en 2012 is met ondernemers uit de bouw en horeca samen-
gewerkt op het gebied van het verminderen van de regeldruk. In 
2013 is hier een vervolg aangegeven voor de detail handel, o.m. 
door een verkennend gesprek met een groep ondernemers.  

Samenwerking in de detailhandel heeft al veel opgele
verd. Zo hebben ondernemers in de winkelgebieden meege
werkt aan de detailhandels visie, aan de totstandkoming van  
ondernemers fondsen in LeidschendamCentrum en OudVoor
burg , het centrummanagement en de ‘leertafels’ in OudVoorburg.  
Al pratend over ervaringen met regelgeving en dienstverlening van 
de gemeente blijkt communicatie een cruciaal punt te zijn. Intake
gesprekken kunnen beter door vanuit een positieve houding naar 
elkaar te luisteren en verwachtingen uit te spreken. Ondernemers 
vragen ook om meer maatwerk. Van hun kant is het van belang goed 
voorbereid te zijn, door zich te oriënteren op de regels die van toepas
sing (kunnen) zijn.
Alle partijen zien kansen in de detailhandelsvisie die is vastgesteld. 
Ook ziet men een rol voor het centrummanagement om partijen te 
verbinden, kennis uit te wisselen en activiteiten te realiseren. Met de 
opbrengst van de leertafels en de eerste resultaten van het onderzoek 
naar regeldruk van de Kamer van Koophandel, zijn er voldoende aan
knopingspunten voor het opbouwen van een goede relatie met elkaar.

   

Thema Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Jongeren leren netwerken 
 
Zo’n 20 mbo-studenten van het ROC ID College aan het Fluitpolder-
plein beleefden een onvergetelijke lesdag. Het werd leren en lach-
en over gedrag van mensen, maar vooral hoe je zakelijk kansen 
creëert en benut via samenwerking. Dat was de inhoud van de 
training ‘Ondernemend netwerken’, die dit jaar voor de tweede 
keer door het Platform werd mogelijk gemaakt. 
 
De eerste en derdejaars studenten van de opleiding Economie/Onder
nemen maakten kennis met vaardigheden die altijd, maar zeker in het 
begin van een loopbaan, belangrijk zijn. Dan komt het aan op houding, 
etiquette, zakelijke normen en communicatievaardigheden. Goed per
soonlijk contact blijkt ineens veel belangrijker dan contact via social me
dia. De training geeft handvatten om beter te kunnen bewegen onder 
mensen. Dat kunnen toekomstige collega’s zijn, maar ook werk gevers 
of opdrachtgevers. Ondernemersland kent zo zijn eigen spelregels. Hoe 
beter je daarmee kunt omgaan, hoe meer kans op succes.

Het geleerde kon in praktijk gebracht worden tijdens de nieuwsjaars
bijeenkomst van MKB LeidschendamVoorburg. Daar kregen de stu
denten de kans om zich onder zo’n 200 ondernemers en bestuurders 
te begeven. Een netwerkomgeving bij uitstek. De opdracht was kennis 
te maken met een ondernemer, bijvoorbeeld om over de mogelijkheid 
van een stage te praten of wellicht een toekomstige baan. Dankzij de 
samenwerking binnen het Platform kan deze unieke match van theorie 
en praktijk aangeboden worden.   

Thema Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Studenten staan klaar voor ondernemers!
 
Enthousiaste vmbo-leerlingen en studenten mbo of hbo staan 
klaar om bij ondernemers in Leidschendam-Voorburg via een 
stage de broodnodige werkervaring op te doen. Ondernemers 
kunnen door het aanbieden van een stageplek met toekomstige 
medewerkers in contact komen en hen opleiden en enthousiast 
maken voor een vak. 

Ondernemers weten vaak niet welke opleiding welke studenten wan
neer kan leveren. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen is 
de Stage kalender LeidschendamVoorburg ontwikkeld. Het is een extra 
hulpmiddel voor bedrijven om eenvoudig een stagiaire aan te vragen. 
De ondernemer kan in een keer zien welke scholen er beroeps gericht 
opleiden, wat de stageperiodes zijn en wie de stagecoördinator is.  
De editie 20132014 van de kalender werd tijdens de openingsweek 
van het nieuwe ROC IDCollege aan het Fluitpolderplein gelanceerd.

Nop Koch,
ID College:

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

Het Platform is bij uitstek een 
plek om te verbinden: beleid  
aan de praktijk, een idee aan 
de uitvoering, ondernemers 
aan studenten. Ik heb het in 
de praktijk mogen ervaren. 
Tijdens een bijeenkomst van 
het Platform EO&A werd het 
idee geboren om de nieuw
jaarsbijeenkomst van MKB 
LeidschendamVoorburg 
te gebruiken voor het leren 
netwerken van studenten 
van het ID College. Er werd 
geschakeld, geld gevonden, 
actie uitgezet en zie daar: 
er kwam een zeer succesvol 
resultaat van ondernemend 
samen werken tot stand. Dat 
is waar het Platform goed in 
is, verbinden!

Thema Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Wat trek je aan bij een sollicitatie?
 
Selfies mogen dan populair zijn onder jongeren, jezelf eens filmen 
vanuit de blik van bijvoorbeeld een toekomstig werkgever kan 
ook geen kwaad. Dat zit achter het idee om voor mbo-studenten 
een videoclip te maken over omgangsvormen. Dit digitale les-
middel is bedoeld voor alle studenten in het beroepsonderwijs. 
Doel ervan is jongeren beter voorbereid de arbeidsmarkt te laten 
betreden en daarmee hun kansen op een baan te vergroten.       

Solliciteren behoort tot de moeilijkste opgaven voor jongeren. Daarom 
worden mbo’ers op het ID College getraind in omgangsvormen, pre
sentatie, sollicitaties en mediawijsheid. Door nu diverse aspecten daar
van in een video vast te leggen, gaat lesstof meer tot de verbeelding 
spreken. Het Platform had voor de opnames een realistische omgeving 
geselecteerd, namelijk Hotel Mövenpick in Voorburg en BMT Koeriers 
in Leidschendam. Beide werkgevers treden zelf in de video op. Hoe het 
wel en niet moet wordt in aparte scenes uitgebeeld. Zo is een jonge
dame te zien die in een fluorescerend truitje op gesprek gaat. Een der
gelijk opvallend kledingstuk is misschien gepast als je uitgaat, bij een 
sollicitatie valt het in verkeerde aarde. Dergelijke voorbeelden bieden 
nu in de les gelegenheid om er met leerlingen bij stil te staan en over 
te discussiëren. De beelden maken ook het effect van lichaamstaal 
duidelijk. Nonverbale communicatie, een aspect waaraan vaak geen 
aandacht wordt besteed, is zeer belangrijk bij de beoordeling van sol
licitanten.

De videoclip betekent een waardevolle uitbreiding van het lesmateri
aal. Beelden zeggen meer dan honderden woorden. De film wordt o.m. 
aangeboden aan de stageconsulenten van opleidingen.  

Actie op de set bij BMT Koeriers. 

Projectmanager Leidschendams Ondernemend Onderwijs Netwerk, Nop Koch overhandigde het 
eerste exemplaar van de Stagekalender aan Saskia Bruines, wethouder Onderwijs Leidschendam 
Voorburg, en aan Hilde Vogelzang, bestuurslid van MKB-LV.  

De theorieles ‘Ondernemend netwerken’ bracht veelzijdige bewustwording. 

Ruimere openingstijden is een wens van veel ondernemers in de detailhandel. 



Platform in Coalitieakkoord 2014-2018:  
niet praten, maar doen
 
Veel politieke partijen hebben de afgelopen vier jaar het belang er
kend van het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Aanlei
ding om continuïteit voor dit netwerk te bepleiten in de verkiezings
programma’s ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2014. Platformdeelnemers zijn dan ook verheugd dat hierover 
concrete afspraken zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Luisteren en 
doen  Samen werkend’ voor de periode 20142018. 

In 2013 hadden de volgende personen zitting in het platform:   
 
Peter van Ostaijen  - voorzitter platform en wethouder van o.m. Eco
nomie en werkgelegenheid, Leidsenhage en Verkeer en Vervoer
Heleen Mijdam  wethouder van o.m. Ruimtelijke ontwikkeling, Recre
atie en toerisme, en Monumenten, archeologie en cultuurhistorie 
Saskia Bruines  wethouder van o.m. Onderwijs, Innovatie, Duurzaam
heid en milieu, en Kwaliteit dienstverlening
Gregor Rensen  wethouder van o.m. Werk en Inkomen en arbeids
marktbeleid, Zorg en welzijn, en Stedelijke vernieuwing 
 
Jean-Luc Baeriswyl (general manager, vanuit de horeca, oud voorzit
ter KHNLVS)  Mövenpick Hotel
Kees Deelder (directeur, vanuit de zorg)  Florein Zorg BV
Otto Jelsma (voorzitter College van Bestuur, namens ID College, van
uit het onderwijs)  ROC ID College
Michel Zaadhof (directeur, vanuit de bouw, oud voorzitter MKBLV) 
 Schouten BV
Jos Zuijdwijk (namens eigenaren en winkeliers winkelcentrum  
Leidsenhage)
Hilde Vogelzang (directeur, namens Vlietkinderen, tevens bestuurslid 
MKBLV)  Vlietkinderen 
Dymphna van Ravesteyn (directeur Algemene Zaken, vanuit de zorg) 
 Rivierduinen GGZ Haagstreek / Zoetermeer
Bert Kunst (Manager Bedrijven, namens de Rabobank, tevens be
stuurslid MKBLV)  Rabobank VlietstreekZoetermeer
Benedikte Zijlstra (vicevoorzitter MKBLV, eigenaar Meijs & Alink 
NVM Makelaardij & Consultancy)
Alex de Groot (manager Werkzoekendendienstverlening UWV)  UWV 
Werkplein Zoetermeer

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)
Annelies Bongers (beleidsontwikkelaar gemeente)
Elly van der Bree (domeindirecteur ‘oriëntatie en toeleiding’ en ‘zorg
structuur’, coördinator platform binnen ROC ID College)
Wim Schoevers (communicatie platform, zelfstandig adviseur, bu
reaumanager MKBLV, coördinator platform binnen MKB)
 

PLATFORMDEELNEMERS 2013

Zorgdirec teur 
D ympha van 
Ravesteyn:

Wethouder 
Heleen Mijdam, 
nieuwe voor zitter 
Platform:

colofon

Tekst volgt nog

“Ik ben reuze blij het feit dat 
de waarde van samenwerken 
in het Platform Economie, 
Onderwijs en Arbeidsmarkt 
nu verankerd is in het coali
tieakkoord voor de periode 
20142018. Dat biedt per
spectief om goed gemoti
veerd op de ingeslagen weg 
voort te gaan. Versterking 
van de lokale economie en 
het bevorderen van werk
gelegenheid binnen de ge
meente staan daarbij voorop. 
Samen met het Platform en 
andere partners wil het nieu
we college optimale omstan
digheden creëren voor inwo
ners, instellingen, onderwijs 
en bedrijven. Het is aan hen 
om daarvoor de bouwstenen 
aan te dragen.”

MKB LV Business Award voor medewerkers 
 ‘achter de schermen’
 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MKB LeidschendamVoorburg 
vindt elk jaar de uitreiking plaats van de MKB LV Business Award. De 
MKB LV Business Award is de prijs voor de meest verdienstelijke pu
blieke functionaris van het jaar. Deze keer, aan einde collegeperiode, 
keek MKB LV terug op een periode van goede samenwerking tussen 
de ondernemersorganisatie en de gemeente. Vier jaar waarin ook van
uit de gemeente veel kennis en creativiteit is ingezet om de diverse 
acties van het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt tot een 
succes te maken. Dit jaar richt MKB LV zich op de medewerkers ‘achter 
de schermen’. Daarom werd de MKB LV Business Award toegekend aan 
het coördinatieteam van het Platform EO&A. 

De Jaarkrant 2013 is een uitgave van het 
Platform Economie, Onderwijs en Ar
beidsmarkt (juni 2014).  
Inwoners van LeidschendamVoorburg 
ontvangen deze jaarkrant via het huis
aanhuisblad 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 LeidschendamVoorburg, 
Michel Groen, Charles Groeneveld,  
Ot Douwes e.a.
Druk: Telstar
Correspondentieadres: 
platformeoa@leidschendamvoorburg.nl

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

Nieuwjaarsbijeenkomst MKB LV in het
teken van de samenwerking tussen 
beroeps onderwijs en bedrijfsleven 
De nieuwjaarsbijeenkomst die MKB LeidschendamVoorburg en Vliets
teden Ondernemers Club sinds 2006 gezamenlijk houden, vond begin 
2014 bewust plaats in het nieuwe gebouw van het ROC ID College aan 
het Fluitpolderplein. De ondernemersorganisaties hadden namelijk de 
samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven tot thema 
van de bijeenkomst verheven. 
Op het ID College worden jonge mensen ondernemend klaar gestoomd 
voor een beroep, om later goedgeschoold aan de slag te kunnen 
gaan. Een uitstekende plek dus om als ondernemers te netwerken en 
contacten te leggen met studenten en vertegenwoordigers van de 
andere deelnemers aan het platform, zoals opleidingsfunctionarissen, 
schoolbestuur en vertegenwoordigers van de gemeente.  

Coördinatieteamlid Mariska Kastelic neemt namens haar collega’s de MKB LV Business Award in 
ontvangst van Benedikte Zijlstra, vice-voorzitter van MKB LV (foto: Michel Groen).


