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AGENDA 2015 - 2018 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Door ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de Participatiewet en de nieuwe WMO, wordt 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MvO) steeds belangrijker. Het platform EOA wil: 

 maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren (inclusief duurzaam ondernemen);  

 re-integratie van werkzoekenden 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 loonwaarde 

(Participatiewet/WMO;)  

 inbreng leveren aan het regionale Werkbedrijf Zuid-Holland Centraal. 

 

Groeien en ondernemen 

Een arbeidsmarkt met veel banen betekent minder uitkeringsgerechtigden 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 nemen. Het Platform EOA wil daarom: 

 ondernemers met groeiambities coachen;  

 zelfstandig ondernemerschap stimuleren;  

 creatief ondernemen stimuleren;  

 samenwerking cultuur (inclusief toerisme en recreatie), economie en onderwijs stimuleren;  

 bedrijven en onderwijsinstellingen behouden en aantrekken (acquisitie);  

 ondernemerschap in de zorg stimuleren. 

 

Ondernemend leren 

Een goede basis vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Onderwijs 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 arbeidsmarkt. Het Platform EOA wil: 

 mogelijkheden voor stage en leerwerkplekken vergroten;  

 scholing stimuleren (inclusief aanpak laaggeletterdheid);  

 schoolverlaters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (scholieren 

praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs/MBO 1) preventief ondersteunen;  

 betrokkenheid bedrijfsleven vergroten bij de ontwikkeling van onderwijs om de aansluiting 

onderwijs en arbeidsmarkt te versterken;  

 werknemersvaardigheden bij jongeren vergroten. 
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Comfortabel ondernemen 

Het ondernemerschap brengt veel administratie met zich mee. Informatie over de mogelijkheden in 

de gemeente is soms lastig te vinden en de interactie tussen overheidsinstanties en bedrijfsleven kan 

beter. Doelstellingen van het Platform EOA zijn dan ook: 

 grip op regeldruk;  

 het verbeteren van de informatievoorziening;  

 het verbeteren van contacten tussen bedrijven en overheid;  

 het vergroten van de klanttevredenheid;  

 het stimuleren van hostmanship: de kunst om mensen (klanten, gasten, medewerkers) het 

gevoel te geven dat ze welkom zijn. 

 

Ruimte voor ondernemen  

Om goed te kunnen ondernemen in Leidschendam-Voorburg is geschikte huisvesting nodig op de 

juiste plek. De vraag verandert, werk aan huis neemt toe, bedrijventerreinen verouderen en zijn 

praktisch vol, grote kantoorpanden staan leeg en de kwaliteit van de winkelgebieden staat onder 

druk.  

Het Platform EOA wil: 

 beter inzicht in de wensen en mogelijkheden van ondernemers;  

 de marktbehoefte faciliteren en de kwaliteit van bedrijventerreinen op peil houden;  

 flexibilisering van bestemmingsplannen en de nieuwe Omgevingswet;  

 de winkelcentra versterken;  

 benutten van leegstand. 


