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 > 20 27+ers in contact met lokale ondernemers
 > 4 mensen met een arbeidsbeperking onderdeel businessplan maaltijdservice
 > 100 matches bij Beursvloer aan de Vliet
 > 40 ondernemers bij bijeenkomst ‘economische kansen van de vergrijzing’

 Nominatie en  exposure ‘LV Groenste stad van NL’
 > 50 bezoekers (ondernemers + bewoners) op de Groene Ondernemersmarkt

 Opzet (mobiel) pop-up restaurant + sponsors zoeken met > 3 studenten 
 > 4 marktkramen met startende ondernemers (statushouders) op Petit Bazar
 > 2 randactiviteiten rond Enecotour in LV met ondernemers en studenten

 > 2 trainingen ICT + sociale media voor ZZP-ers door studenten ID College
 > 2 netwerkbijeenkomsten voor ZZP-ers mét inhoudelijke bijdrage

 Informatie over stimuleringsregeling voor > 1000 werkgevers
 Informatiestand Taalhuis op > 2 netwerkbijeenkomsten

 Projectplan Wijkleercentrum en start uitvoering met 6-8 stagiairs
 Cursus netwerken voor > 20 studenten tijdens MKB netwerkbijeenkomsten
 > 4 studenten werken mee aan behoud klantenbestand Leidsenhage
 > 5 koppelingen van studenten en gevestigde ondernemers (optie buddy app)
 > 30 stagematches, ook niet vervulde stageplaatsen (via aanbestedingen)
 Meerjarig convenant stageplaatsen Leidsenhage (Unibail Rodamco)
 Inzet > 20 jongeren / scholieren bij lokale evenementen

 Profielschetsen werknemers over 10 jaar van > 3 branches
 Meerjarenplan aansluiting arbeidsmarkt: Alliantie zorgpartijen en onderwijs

 Minimaal 2 gastlessen of excursies voor groep 7/8 door > 10 ondernemers
 Ontwerp en realisatie lichtkunst(project) Forum Hadriani met > 5 studenten
 > 50 adopties technieklessen (á € 200) door ondernemers (waaronder zzp-ers)
 > 2 projecten plusklassen basisonderwijs (bv Het Nieuwe Winkelen)

 Lokaal (gezamenlijk en duurzaam) inkopen door > 10 bedrijven
 Lokaal (gezamenlijk en duurzaam) inkopen door > 3 instanties
 Inbreng > 15 ondernemers bij aanpassing gemeentelijk aanbestedingsbeleid

 Presentaties lokale ondernemers en netwerk en > 50 bezoekers

 Quickscan huidige ruimte voor ambachten en kleine maakindustrie in LV
 > 20 ondernemers op evenement ruimte en samenwerking (duurzaamheid)

 Evaluatie website eropuitinlv.nl met > 10 ondernemers en doorontwikkeling
 Advies over toekomstvisie gemeente door Jeugd vertegenwoordigd!
 Inbreng > 10 ondernemers bij ontwikkeling Bedrijventerreinenstrategie
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