
STIMULEERT WERKEN, LEREN EN ONDERNEMEN IN LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Terugblik 2016



THEMA: Comfortabel Ondernemen

21 maart:

Beurs Duurzaam Ondernemen

Tien lokale bedrijven informeerden over 
zonnepanelen, energiebesparing, elektrisch 
vervoer, groene daken en duurzaam bouwen en 
wonen. 

Medewerkers van de gemeente gaven informatie 
over subsidies en vergunningen.



30 maart:  

Scheurbloks eropuitinlv.nl
een plattegrond met de 
recreatieve en toeristische 
voorzieningen in LV

Op de website www.eropuitinlv.nl
is een interactieve versie te 
vinden.



THEMA: Ondernemend Leren

Film Ondernemend Gedrag
doelgroepgerichte online lesmethoden

Het iD College ontwikkelde samen met 
lokale ondernemers het filmpje 
Ondernemend Gedrag. 

Het filmpje wordt samen met twee andere 
filmpjes vertoond op de website 
entreenaarwerk.nl.



THEMA: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

4 juni: 

Boost your Future!
carrière-event voor jongeren uit de regio

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar op zoek naar 
werk, werkervaring en meer kunnen zich 
oriënteren op de regionale arbeids- en 
onderwijsmarkt. 

De gemeente LV en het iD College sloten aan bij 
dit Haagse evenement.



Pilot Alternatief Beschut Werk
werk voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt

Het Vrijwilligerspunt, Middin en DSW 
startten een pilot waarbinnen kandidaten 
op vrijwillige basis aan de slag gingen bij 
verschillende werkgevers in LV. 

Dit leverde 22 werkplekken op.



23 juni:

Themabijeenkomst

De eerste thematische bijeenkomst stond 
in het teken van de Economische Agenda.

THEMA: Ruimte voor Ondernemen



zomer

Fotowedstrijd voor seLVie-makers
promotie eropuitinlv.nl

Inwoners en bezoekers wordt gevraagd een 
selfie te maken op hun favoriete plek in LV 
en deze te uploaden op Facebook. 

De beste seLVie wint een driegangenmenu 
voor twee bij het Mövenpick Hotel.



THEMA: Ondernemend Leren

22 september:

Stagemarkt 
matchmaking tussen winkeliers 
en studenten

Ondernemers van Leidsenhage
en het iD College organiseren 
voor de tweede keer een 
stagemarkt. 

Dertig studenten vonden een 
stageplaats bij één van de 
deelnemende winkeliers.



THEMA: Groeien en Ondernemen

11 oktober:

Groei in je ondernemerschap!
bijeenkomst voor ZZP'ers en andere 
MKB-ers in LV

Dertig ondernemers kwamen 
netwerken en namen deel aan 
workshops en speeddates.



THEMA: Groeien en Ondernemen

geen doorgang

De Startersbus
met de Startersbus naar de 
Startersdag

Starters in LV werden 
uitgenodigd mee te gaan naar 
de Startersdag van de KvK in 
Rotterdam op 5 november. 

Te weinig geïnteresseerden 
meldden zich aan. 



5 november:

Heropening iD Store
nieuwe locatie in Leidsenhage

Studenten hebben de winkel 
opgezet, verbouwd en ingericht, 
en regelen de inkoop, verkoop en 
marketing. 

Zij verkopen producten uit 
restpartijen van winkels uit 
Leidsenhage en bieden stellingen 
te huur aan. 



THEMA: Ruimte voor Ondernemen

10 november:

Themabijeenkomst 

De tweede thematische 
bijeenkomst stond in het 
teken van de Metropool-
regio Rotterdam Den Haag 
(MRDH). 



Communicatie Platform EOA

Het Platform EOA kreeg een logo, een 
pay off, een website en een LinkedIn-
pagina!




