Ambities & Activiteiten
2019
Agenda
2019-2022
Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

Ambities
2019
Inclusieve
maatschappij

Duurzaam & Circulair
ondernemen

Groeien en
ondernemen

Ondernemend
leren

Activiteiten
2019
• Plan Inburgering Participatie (PIP),
inclusief Stadscoalitie
• Ontwikkelroutes uitbouwen (Hybride
Onderwijs )
• Optimaliseren samenwerking WSP &
bedrijven (convenanten)
• Inclusieve opdracht / arbeidsmarkt
• Jongeren in de Lift 3.0 / Netwerkcafé
• Uitwerking projecten
duurzaamheidsdiner 2018
• Dag van de Duurzaamheid 2019
• Beursvloer aan de Vliet 3.0 / MVV
• Bewustwording Circulair inkopen

Inspireren
Ondernemers

• Groei in ondernemerschap
workshops tijdens Nieuwjaarsreceptie
• Coachen ondernemers: Meester-Gezel
• Bijeenkomsten: bevordering aansluiting
zorg & arbeidsmarkt
• Intensiveren samenwerking
ondernemers buurgemeenten

Samenwerking Cultuur &
ER&T

• Ontwikkelen culturele hotspot /
verhalenhuis

Studenten, jongeren &
statushouders leren
ondernemen & netwerken

Leven lang ontwikkelen

Kennismaken met techniek

• Jongeren, studenten, nieuwkomers leren
netwerken tijdens bijeenkomsten
• Doorontwikkelen Leer Wijk Centrum
en/of Buurthuis van de Toekomst
• Koppeling leerlingen vo en bedrijfsleven
• Hybride leren verder ontwikkelen (ook
op branche niveau)
• Masterclasses zorg & welzijn / economie
• Digitale lesboxen ondernemerschap
beschikbaar stellen en koppelen aan
Masterclasses
• Doorontwikkeling techniekmenu
basisscholen-gastlessen / ontwikkeling
Technasium Veurs Lyceum
• Aansluiting /samenwerking LEA

Ambities & Activiteiten
Agenda
2019-2022

Comfortabel
ondernemen

Ruimte voor
ondernemen

Ambities
2019

Activiteiten
2019

Stimuleren & Vergroten
lokale netwerk

• Aanjagen Wondernemers netwerken /
workshops
• Aansluiting bij MKB LV/LBC/VOC
bijeenkomsten en stimuleren
• Uitbreiden Platform netwerk: Middin &
Van Leeuwen toevoegen

Dienstverlening aan
ondernemers in LV

• Doorontwikkeling Ondernemersgids
• Opzetten Spreekuur omgevingsloket
• Opzetten Spreekuur wethouder
• Optimaliseren / Afstemmen
Communicatie
• Verdere uitrol snel internet
• Overzicht bijeenkomsten in gemeente
• Optimaliseren 1 loketfunctie

Meer ruimte voor
(maak)industrie op
bedrijventerreinen

Initiatieven zakelijke
dienstverlening

Promotieplan Recreatie &
Toerisme

• Uitvoer onderzoek ruimte voor maakindustrie i.s.m.
HHS
• Verdere uitvoering bedrijventerreinenstrategie &
herontwikkelingsgebieden

• Co Workspace – gefaciliteerde (flex-) werkplekken
• Permanent maken van bedrijfsverzamelgebouwen
• Future Proof Retail – nieuwe retail initiatieven
introduceren in de winkelgebieden
• Uitvoering Promotieplan – Toeristen Informatie Plan
(TIP)
• Locatieprofielen - Evenementen

