
Platformtrekkers:
Gregor Rensen & Marco Tetteroo
Uitvoering:
gemeente en Rabobank i.s.m. MKB en KvK

Uitdaging re-integratie
Hoe kunnen we meer uitkerings gerechtigden
 binnen Leidschendam-Voorburg aan het werk
krijgen, in plaats van  buiten de gemeente? 
Hoe kunnen we de bekendheid over de
 mogelijkheden van re-integratie  vergroten onder de
 lokale werkgevers? Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar?
Hoe zorg je voor een veranderde mindset bij  potentiële  werkgevers en
werknemers en krijg je  gemotiveerde kandidaten?  

Sociaal ondernemen als oplossing 
voor de komende krapte
Het jaarlijkse onderzoek “Kracht van de  Ondernemer” van de
Rabobank Vlietstreek i.s.m. de gemeentes Zoetermeer en
Leidschendam-Voorburg ging in 2011 over de komende krapte
op de arbeidsmarkt. Mensen die momenteel langs de kant
van de arbeidsmarkt staan en graag mee  willen doen, kunnen
een deel van de toekomstige arbeidsvraag invullen. Zij vragen
soms wel extra begeleiding. Het blijft als ondernemer dan
ook van belang om het reeds aanwezige personeel  actief te
 houden (bijvoorbeeld bijscholing),  perspectief te bieden en
hun arbeidsproductiviteit te verhogen. De geïnterviewde
 ondernemers geven aan dat sociaal ondernemerschap vooral
moet voortkomen uit visie en overtuiging, maar de  financiële
rand voorwaarden kunnen wel een handje helpen.

Lokale vervolgbijeenkomst 
“De kracht van sociaal  ondernemen”
De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor een lokale
 vervolgbijeenkomst begin 2012. Waar de vorige bijeenkomst
stopte, ging deze verder. Ondernemers waren  uitgenodigd 

om mee te denken over krapte,  kansen en  oplossingen in
 Leidschendam-Voorburg.

Voor de pauze lag de nadruk op sociaal ondernemerschap in de
breedte met sprekers en voorbeelden. In het tweede deel stond een

aantal goede voorbeelden in Leidschendam-Voorburg centraal.
Op die  manier werden  ondernemers  bewust gemaakt van de oplossingen
die  inspelen op de  toekomstige krapte op de  arbeidsmarkt én sociaal
 verantwoord is: best practices en ‘ontzorgings- ontdekkingsreis’.
Aan de orde kwamen de aanpak van de werk gevers benadering vanuit de

gemeente en het UWV en weg nemen van vooroordelen
maar ook van reële risico’s voor werk gevers. Belangrijk is
dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar leert
 kennen, weet te vinden én zaken doet.

Ambassadeurs gezocht!
Het Platform roept ondernemend Leidschendam-Voorburg
op om meer mensen met een beperking in dienst te
nemen. Ondernemers die meedoen worden ondersteund
door loondispensatie, een positieve positionering van het
bedrijf en deelname aan een diner voor ondernemers met
hun werknemers met een arbeidsbeperking. Inmiddels zijn
er enkele mensen geplaatst .

Platformtrekkers: Jérôme Schellings & Otto Jelsma
Trekker top 5 innovaties zorg & welzijn: Kees Deelder (Florein Zorg)
Uitvoering: gemeente, ID-College, MKB, KvK, HBD, stakeholders zorg en
welzijn

Uitdaging innovatie
Hoe kunnen we innovatie stimuleren? Hoe

kunnen we ondernemers  bewust maken
van het onvermijdelijke en de meer-

waarde van innovatieve ontwikkelingen?
Welke behoeften hebben ondernemers
aan handreikingen? Wat kan innovatie
betekenen bij de versterking van de
verbinding tussen onderwijs en
 bedrijfsleven? Hoe wordt innovatie

 bereikbaar voor het kleinbedrijf? Van
welke innovatieve toepassingen van

 elders kunnen we leren?

Seminar bewustwording technologische
 ontwikkelingen

Op 16 november was er een bijeenkomst over trends en ontwikkelingen in
de detailhandel om de detaillist en winkeliersverenigingen te helpen inno-
veren. Deelnemers vonden de informatie goed aansluiten bij de behoeften.
Bijna iedereen is van plan aanpassingen in zijn bedrijf door te voeren. Een-
derde heeft behoefte aan ondersteuning bij het vervolg, met name rond
social media en strategievorming. De ondernemers willen ook graag mee-
denken over het gemeentelijk beleid en vervolgacties rond detailhandel. 

Top 5 kansrijke innovaties zorg & welzijn in LV
Samen met spelers in het veld is een ambitie/droom geformuleerd over
zorg & welzijn voor inwoners van Leidschendam-Voorburg. Lokale
 innovatieve denkers hebben deze ambitie/droom aangescherpt:

Actieplan Innovatie

PLATFORM ECONOMIE, ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

“Samen ondernemen(d) in Leidschendam-Voorburg”
Het Platform Economie, Arbeidsmarkt & Onderwijs zet zich de komende jaren in
voor een beter sociaaleconomisch klimaat in Leidschendam-Voorburg. Doel is
om banen te creëren, meer mensen aan het werk te helpen en het leren en
 ondernemen te stimuleren. Dat vraagt om een ondernemende houding van
 iedereen in Leidschendam-Voorburg, zoals ondernemers,  bewoners, werkgevers,

werknemers, werkzoekenden,  bestuurders, (overheids)instanties, leerlingen,
 jongeren en  ouderen. Samen ‘ondernemen’ en ‘ondernemend zijn’ vormt 
de basis voor de gezamenlijke Agenda Economie, Onderwijs 
&  Arbeidsmarkt met bijbehorende opgaven.

Agenda 2011-2014 als basis

Eerste actieplan 
‘Samen ondernemen’

2011 geslaagd!

Op naar 2012

Actieplan Re-integratie

In 2015 is er in Leidschendam-Voorburg…
• een intensievere en langdurige samenwerking tussen partijen in de zorg;
• een bredere toepassing van technologische ontwikkelingen in zorg en

 onderwijs;
• een groter aantal 55+ers dat zelfstandig woont door innovatieve services;
• één integraal loket voor de cliënt in plaats van verschillende loketten;
• een transparantere markt waardoor vraag en aanbod elkaar makkelijker

vinden;
• een actievere aanpak door bewoners voor preventie;
• een grotere bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid om

 gezond te blijven;
• een gevarieerd aanbod zorgdiensten afgestemd op de wensen van 

de klant.

Ook is een top-5 kansrijke innovaties opgesteld:
1. Een gedragen zorg & welzijn visie
2. Een technologie roadmap voor het onderwijs
3. Pilots op het gebied van afstandszorg
4. Self-servicediensten bij lokale zorginstanties
5. Stages bij kleinschalige zorgondernemers

Gratis applicatieontwikkeling voor ondernemers
Ondernemers konden een idee aandragen voor
een applicatie voor een smartphone of
 tablet door een leerling van het ID
 College. De 'opdrachtgever' had contact
met een leerling gedurende het proces
en leverde zo een bijdrage aan het
 onderwijs. De opdrachtgever kreeg een
'app' en de leerling ontwikkelde een
operationeel produkt. Er zijn drie voor-
stellen bij het ID-College ingediend, de
eerste wordt binnenkort gelanceerd!



Platformtrekkers: Peter van
 Ostaijen & Michel Zaadhof
Uitvoering: MKB, gemeente, 
KvK, Steenworp, makelaars,
 ondernemers

Uitdaging bedrijfsruimte
Het bestaande aanbod bedrijfs huis -
vesting voldoet niet aan de wensen
van de ondernemers. Er is onvol-
doende uitbreidings ruimte. Voor
starters en zelfstandigen is er
 onvoldoende  betaalbare, goed
 bereikbare, kleinschalige huis vesting
op flexibele basis. Hoe kun je meer
geschikt aanbod (laten)  realiseren?
En hoe kun je  bedrijven met verhuis -
plannen  binden aan de gemeente?

Inventarisatie belemmeringen
werken-aan-huis
Leidschendam-Voorburg is een
 geschikte gemeente om een bedrijf
in of aan huis te starten, meer dan
de helft werkt in of aan huis (lande-
lijk 25%). De meeste ‘thuiswerkers’
ondervinden geen belemmeringen
door regelgeving, zo blijkt uit onder-
zoek van het platform. Thuiswerkers
kiezen voor een werkruimte buitens-
huis vanwege het contact met
 andere ondernemers, een betere
scheiding van privé en werk en
ruimtegebrek. Ondernemers die een
ruimte huren hebben vaak behoefte
aan kleinere betaalbare ruimte rond
de 25 m2,  bijvoorbeeld in een

 verzamel -
gebouw, klein-
schalig met
 uitstraling, voor -
zieningen in de
 omgeving, goed
 bereikbaar en
 voldoende (gratis)
 parkeerplaatsen.

Meer werkruimte nodig voor
 starters, doorgroeiers en zzp-ers  
Enkele makelaars hebben samen
een inventarisatie gemaakt van het
aanbod kleinschalige huisvesting en
de mismatch met de vraag. Bijna
een kwart van de ondernemers
heeft  verhuisplannen binnen 
5 jaar. En Leidschendam-Voorburg
kent weinig ruimte voor starters,
doorgroeiers en zzp’ers. Eigenaren
van leegstaande panden zien de
 behoefte, maar spelen er niet op in.
Het verhuren van klein schalige
units is duur door de administratie-
last. De bestemming laat kantoor -
ruimte soms niet toe en de
benodigde (brand)veiligheidseisen
vormen een
 drempel voor
unit- verhuur. Een
aangescherpt
 programma van
eisen en een
 verkenning van
mogelijke locaties
moet de realisatie

van een concreet
 lokaal initiatief 
helpen  stimuleren. 

Beter inzicht in
 verhuisplannen en

 motieven van bedrijven
Bijna een kwart van de bedrijven op
bedrijventerreinen wil  binnen 5 jaar
verhuizen, omdat ze meer ruimte
nodig hebben. Eenderde van de
 potentiële verhuizers is op zoek naar
bedrijfsruimte van maximaal 50 m2.
Tweederde van de ondernemers
zoekt bedrijfsruimte binnen de
 gemeente. Er is nauwelijks uitbreidings-
ruimte binnen de gemeente.

Korte termijn aanpak 
bedrijven terreinen geslaagd, 
maar onvoldoende
De werkgroep bedrijventerreinen
uit 2008 is opnieuw samengekomen
om na te gaan wat het actieplan van
destijds heeft  opgeleverd voor een
verbeterslag van de bedrijven -
terreinen De Star, ’t Loo en Esse steijn.
De belangrijkste thema’s van het
 actieprogramma waren beweg -
wijzering, infrastructuur, parkeren,
onderhoud openbare ruimte, hand-
having en veiligheid. 
De klein schalige ingrepen zijn
 grotendeels uitgevoerd. De lange
termijn acties blijven  belangrijk 
om de kwaliteit van de bedrijven -
terreinen te  verbeteren.

Intenties vastgelegd in een overeenkomst
Het platform werkt op basis van een gezamenlijke Agenda Economie,
 Onderwijs & Arbeidsmarkt voor de periode 2011-2014, met jaarlijks een
 actieplan. Voor 2011 heeft het platform vier thema’s gekozen waarvoor de
 platformleden zich inzetten:  bedrijfsruimte, vermindering regeldruk, 
re-integratie en innovatie. Ieder thema werd  getrokken door twee
 platformleden. Per thema is een  interactieve sessie georganiseerd met
 spelers uit het veld om te komen tot een Actieplan. Alle acties zijn
 uitgevoerd.

Werkwijze
Kenmerkend voor het platform is de open
 werkwijze waarin kennis,  ervaring en
 creativiteit van  elkaar en van
 expertise uit het veld wordt
 gebundeld. In thematische
bijeen komsten is ruimte
om samen kennis te delen,
 discussies te voeren,
 activiteiten af te
 stemmen, ideeën te
 genereren en  strategieën
te ontwikkelen.

• competenties bij werknemers vergroten;

• opleidingenaanbod beroepsonderwijs vergroten.*

Ondernemend werken
In Leidschendam-Voorburg zijn zo’n 23.000 arbeidsplaatsen en bijna 2.000 mensen
zoeken een baan, waarvan eenzesde bestaat uit jongeren tot 27 jaar. De meeste werk-
gelegenheid bevindt zich bij de overheid en in de zorg. Om werkzoekenden en
 werkenden aan een nieuwe baan helpen zetten de partners binnen het Platform in op:

• het creëren van werkgelegenheid;

• het verminderen van jeugdwerkloosheid;

• het bevorderen van re-integratie;

• het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt;

• het stimuleren van scholing.

Impulsen voor ondernemen
Grote bedrijven trekken weg uit Leidschendam-Voorburg en het aantal eenmans -
zaken is relatief groot. De gemeente kan zich als vestigingsplaats beter profileren.
Innovatie biedt kansen voor de groei van werkgelegenheid en stimuleert investerings -
kracht. Voor het Platform zijn de belangrijkste impulsen voor ondernemen:

• het stimuleren van innovatie

• het (gericht) behouden en aantrekken van bedrijven en  opleidingen (acquisitie)

• het stimuleren van starters*

• het promoten van Leidschendam-Voorburg

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, bedrijven -
terreinen verouderen en zijn praktisch vol, grote kantoorpanden staan leeg en de
kwaliteit van de winkelgebieden staat onder druk. Het Platform wil:

• een beter inzicht in de wensen en mogelijkheden van ondernemers;

• de marktbehoefte faciliteren en kwaliteit bedrijventerreinen op peil houden;

• de kantorenmarkt in beweging brengen;

• de winkelcentra versterken.

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 overheids -

instanties en bedrijfsleven kan beter. Doelstellingen van het Platform zijn dan ook:

• het verminderen van de regeldruk;

• het verbeteren van de informatievoorziening;*

• het verbeteren van contacten tussen bedrijven en overheid;*

• het vergroten van de klanttevredenheid.

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 betere aansluiting tussen onderwijs en
 bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg. Het Platform wil:

• de stagemogelijkheden vergroten;

• de beroepskeuzes van jongeren stimuleren;

Een integrale aanpak van de sociaaleconomische opgaven in
 Leidschendam-Voorburg. Dat is de intentie van het Platform
 Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Het platform bestaat uit
 gedreven vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheids- en
 onderwijsinstanties. Samen werken zij aan ruimte voor ondernemen,
comfortabel ondernemen, ondernemend leren en werken, en
 impulsen voor ondernemen. Elke partij levert een bijdrage  vanuit 
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Het nieuwe Platform werkt
in Leidschendam-Voorburg!

Op naar Actieplan 2012 Bedrijfsruimte
Opgave: meer kleinschalige werk-
ruimte en vasthouden bedrijven!

Inventarisatie belemmeringen
‘werken-aan-huis’

Verkenning (maakbaar)  
aanbod kleinschalige units

Inventarisatie verhuisplannen
en motieven bedrijven

Gedeeld beeld resultaten 
aanpak bedrijventerreinen

Verminderen Regeldruk
Opgave: minder regels,  efficiënter
proces en beter  persoonlijk contact!

Verkenning mogelijke
 toepassing “Vergunning -
versneller”

Quickscan overbodige  regels

Top 5 Best Practices

Re-integratie
Opgave: meer kennis uitwisseling,
geschikter aanbod en bemiddeling!

Onderzoek Kracht van de
 Ondernemer 2011

Lokale vervolgbijeenkomst 
“De Kracht van Sociaal
 Ondernemen”

Innovatie
Opgave: bewustwording,  behoeftes
in beeld en verbinden partijen en
 informatie!

Seminar bewustwording tech-
nologische  ontwikkelingen

Top 5 kansrijke innovaties zorg
& welzijn

Applicatieontwikkeling voor
openstellen data

Het platform ontwikkelt een nieuw actieplan rond de thema’s bedrijfshuis -
vesting, verminderen regeldruk, detailhandel, re-integratie, jeugdwerkloosheid,
zorginnovatie en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.
Het platform wil de realisatie van huisvesting voor kleinschalige ondernemers
en de verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen stimuleren. De aanpak
van knelpunten bij vergunningaanvragen rond horeca en bouw wordt uitgebreid
naar detailhandel. Ondernemers in de detailhandel worden tevens betrokken bij
visieontwikkeling. Het platform blijft ondernemers oproepen om mensen met
een beperking in dienst te nemen. De toename van de jeugdwerkloosheid
vraagt om een integrale aanpak. De top 5 innovaties op het gebied van zorg en
welzijn biedt kansen om invulling te geven aan de ambities van de betrokken
 organisaties. Het aanbod van opleidingen kan beter aansluiten op de behoeften
van lokale werkgevers. De mogelijke vestiging van een Ondernemersacademie
biedt scholieren en starters de mogelijkheid om te leren ondernemen.

* = kansen voor Innovatie

Platformtrekkers: Heleen Mijdam
& Ton Rijerkerk
Uitvoering: gemeente i.s.m. MKB
en KvK

Uitdaging 
verminderen 
regeldruk
Hoe kan de
 gemeente haar
dienstverlening
richting onder -
nemers  verbeteren?
De uitdaging ligt
enerzijds in het
 verminderen van de
 regels en anderzijds in het
verbeteren van de dienst -
verlening. De grootste irritaties
komen voort uit persoonlijke
 contact voor en tijdens het proces,
met name bij de meer complexe
projecten.

Beter inzicht bij gemeente en
 ondernemers in knelpunten bij
vergunningaanvragen
Door de samenwerking in het plat-
form is er meer inzicht in de  ervaren
knelpunten bij gemeente en
 ondernemers, zoals communicatie
bij de intake. De gemeente heeft
 afgelopen jaren al veel gedaan aan
het verminderen van  regeldruk en
het verbeteren van haar dienst -
verlening. Het is  echter onvoldoende
bekendgemaakt. Door de samen -

werking in het platform kunnen
 gemeente en ondernemers(vereni-
gingen) de dienstverlening aan
 ondernemers gericht verder

 verbeteren.

Afname regeldruk
zichtbaar
Een recent besluit
om  ruimtelijke
procedures te
versnellen verkort
de doorlooptijd in

sommige gevallen
met meer dan vier

maanden. Het plaat-
sen van bouwobjecten en

 andere voorwerpen op de open-
bare weg is grotendeels naar
 meldingsplicht omgezet of vergun-
ningvrij verklaard. Het horecabeleid
is geactualiseerd waardoor er min-
der administratieve lasten zijn t.a.v.
ruimere openingstijden, een terras
en detailhandelondersteunende
 horeca. Het digitale horecaloket is
versneld ontwikkeld door de samen-
werking van het platform en wordt
binnenkort getest door ondernemers.

Goed oordeel over 
administratieve lastendruk
De Rekenkamercommissie heeft
 onlangs  onderzoek gedaan naar de
 vermindering van  administratieve
lastendruk. De conclusie is dat
 Leidschendam-Voorburg de best

practices voor het overgrote deel
benadert. De gemeente betrekt het
platform bij de verdere uit werking
van de aanbevelingen van de Reken-
kamercommissie.

Kansen voor meer vermindering
lastendruk
Het agenderen van regeldruk in het
platform creëert voor de  gemeente
een kans om meer zicht te krijgen
op de beeldvorming over de dienst-
verlening en onder nemers beter te
informeren over de vermindering
van regeldruk die afgelopen jaren is
gerealiseerd.
Ondernemers hebben hun wensen
aan de  gemeente laten weten:
 verdere digitalisering en een
 verbetering van de intake. De wensen
van de ondernemers worden
 uitgewerkt en  vertaald in een reeks
haalbare voorstellen voor het  verder
verminderen van  regeldruk.

Actieplan Verminderen Regeldruk

Peter van Ostaijen Coördinerend wethouder o.a. Economie, Wonen en Verkeer
Gregor Rensen Wethouder o.a. Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zaken
Heleen Mijdam Wethouder o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling en Recreatie en toerisme
Jérôme Schellings Wethouder o.a. Onderwijs, Jeugd en Innovatie
Ton Rijerkerk Directeur Kamer van Koophandel Den Haag
Michel Zaadhof Voorzitter MKB-LV, CFO Schouten de Jong Projectontwikkeling BV
Paul van Meenen Voorzitter College van bestuur Scholengemeenschap Spinoza
Otto Jelsma Voorzitter College van Bestuur ID-college
Marco Tetteroo Directeur Commercie Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer, MKB-LV
Jos Zuijdwijk MKB-LV, centrummanager Leidsenhage, Jos Zuijdwijk Advies BV
Kees Deelder Directeur Florein Zorg BV
Jean Luc Baeriswyl Voorzitter Koninklijke Horeca NL-LVS, Dir Mövenpick Hotel Voorburg
Hilde Vogelzang Directeur Vlietkinderen

Platformleden

Actieplan Bedrijfsruimte

Actieplan 2011

www.lv.nl/platformeoa


