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Platform Economie Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Het Platform Economie Onderwijs & Arbeidsmarkt (EOA) stimuleert
werken, leren en ondernemen in Leidschendam-Voorburg en
omgeving.
Het Platform EOA is een actief netwerk van bestuurders en
medewerkers van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs
en de zorg in Leidschendam-Voorburg. Samen werken wij aan
de ontwikkeling van een gezonde economie in de gemeente. Het
Platform EOA werkt aan verschillende thema’s die zijn opgenomen
in de Agenda 2019-2022 en jaarlijks stellen we samen met onze
partners een actieplan samen.
De 5 thema’s zijn:
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,
- Groeien en Ondernemen
- Ondernemend Leren
- Comfortabel Ondernemen
- Ruimte voor ondernemen
Voor meer informatie over het Platform EOA:
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Regieteam:
			
			

Kim van Loon
Sebastiaan Huis
Elly van den Bree
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Actieplan 2019

Platform Economie Onderwijs & Arbeidsmarkt
Agenda
2019-2022

Ambities
2019

Activiteiten
2019

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Inclusieve maatschappij

• Plan Inburgering Participatie (PIP),
incl. Stadscoalitie
• Hybride Onderwijs uitbouwen
• 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
• Woonwijzerwagen

Duurzaam & Circulair
ondernemen

Groeien en
ondernemen

Inspireren ondernemers

Samenwerking Cultuur
& ER&T

• Groei in ondernemerschap
workshops tijdens Nieuwjaarsreceptie
• Coachen van ondernemers /
Meester-Gezel
• Verbinding zorg & arbeidsmarkt
• Intensiveren samenwerking
ondernemers buurgemeenten
• Ontwikkelen culturele hotspot /
verhalenhuis

Ondernemend
leren
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Studenten, jongeren &
statushouders leren
ondernemen & netwerken

• Jongeren, studenten, statushouders
leren netwerken tijdens
bijeenkomsten
• Doorontwikkelen Leer Wijk Centrum
en/of Buurthuis van de Toekomst
• Projecten op (middelbare) scholen

Leven lang ontwikkelen

• Hybride leren verder ontwikkelen
(ook op branche niveau)
• Masterclasses zorg & welzijn en
economie
• Digitale lesboxen ondernemerschap
beschikbaar stellen en koppelen aan
Masterclasses

Kennismaken met techniek

• Doorontwikkeling techniekmenu
basisscholen i.c.m. gastlessen
• Aansluiting & samenwerking LEA
2019-2022
• Kindercollege tour

Agenda
2019-2022

Ambities
2019

Activiteiten
2019

Comfortabel
ondernemen

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

Meer ruimte voor (maak)
industrie op
bedrijventerreinen

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

Initiatieven zakelijke
dienstverlening

• Co Workspace – gefaciliteerde (flex-)
werkplekken
• Permanent maken van
bedrijfsverzamelgebouwen
• Future Proof Retail – nieuwe retail
initiatieven introduceren in de
winkelgebieden

Promotieplan Recreatie &
Toerisme

• Uitvoering Promotieplan – Toeristen
Informatie Plan (TIP)
• Locatieprofielen evenementen

Ruimte voor
ondernemen
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
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Behaalde resultaten 2019

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
Convenanten bedrijven en Werkgeversservicepunt
Convenanten worden gesloten tussen bedrijven en het
Werkgeversservicepunt van de gemeente LeidschendamVoorburg. Hierin worden afspraken gemaakt om vacatures bij
bedrijven uit te zetten via de gemeente om zo meer mensen te
helpen bij het vinden van een baan. Een nieuw convenant is in
2019 gesloten met het Fletcher hotel.
Studenten Haagse Hogeschool aan de slag met
duurzaamheidsvraagstukken
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid in 2018 hebben een aantal
partijen zich gecommitteerd aan verschillende projecten rondom
duurzaamheid.
Harrie Ozinga van Huygenslabs heeft 2 groepen studenten
begeleid in de volgende projecten:
- Afvalinzameling via basisscholen
- Vergroenen van schoolpleinen
Met de uitkomsten van het onderzoek ‘Vergroenen van
schoolpleinen’ is een start voor een verdere samenwerking
gemaakt tussen Middin en Vlietkinderen. Middin gaat het
groenonderhoud verzorgen bij een aantal buitenruimten van BSO
locaties van Vlietkinderen in 2020.
In de Lift
Een paar keer per jaar vindt ‘In de Lift’ plaats. In de Lift is
een succesvol initiatief van het Werkgeversservicepunt in
Leidschendam-Voorburg. Door de inzet van een breed netwerk
van bedrijven en ondernemers in samenwerking met de
accountmanagers wordt tijdens een presentatiebijeenkomst een
koppeling gemaakt tussen werkzoekenden en werkgevers. Zo
vinden werkzoekenden makkelijker een geschikte baan.
Netwerk café
In 2019 werd tweewekelijks een Netwerk café georganiseerd
– ook hier komen werkgevers en werkzoekenden op een
laagdrempelige manier met elkaar in contact en in gesprek.
Werkgevers hebben direct de mogelijkheid om een persoonlijk
gesprek te voeren met mensen die op zoek zijn naar werk, te
zien wie ze voor zich hebben, of iemand past of passend te
maken is voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld door om- en/
of bijscholing.
Het gaat hier voornamelijk om de mens achter het CV, dan hoor
je pas wie iemand echt is en welke kwaliteiten iemand heeft en
meebrengt.
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Beursvloer aan de Vliet – ‘De Ochtend Spitch’
De Beursvloer aan de Vliet is hét matchevenement van LeidschendamVoorburg, waar maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven
elkaar ontmoeten. Het rendement van de Beursvloer: nieuwe
samenwerkingsverbanden, netwerken, veel nieuwe contacten en
direct bijdragen aan één van de ‘17 Global Goals’. Op de Beursvloer op
7 november 2019 hebben bedrijven, serviceclubs, maatschappelijke
en vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoet. Niet om er aandelen te
verhandelen, maar om profijt van elkaar te hebben. De Beursvloer is
er voor bedrijven en serviceclubs, die een maatschappelijk bijdrage
willen leveren aan de (lokale) samenleving. En de Beursvloer is er
voor maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties, die op zoek
zijn naar ondersteuning in de vorm van kennis, kunde, menskracht,
creativiteit of goederen. De Beursvloer verbindt, waardoor mensen
in beweging komen en waarmee de (lokale) samenleving verbeterd
en versterkt worden.
Meer informatie en deelname: https://beursvloeraandevliet.nl/
Woonwijzerwagen LV
De woonwijzerwagen heeft rondgereisd in de gemeente
om burgers/bedrijven te informeren over verschillende
duurzaamheidsmaatregelen en heeft warmtescans van huizen laten
maken in samenwerking met Stichting Duurzaam Den Haag. Ook in
2020 zal de woonwijzerwagen weer op verschillende locaties in de
gemeente staan.
Meer informatie: www.woonwijzerwinkel.nl/woonwijzerwagen/
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Behaalde resultaten 2019

Groeien en Ondernemen
Groei in Ondernemerschap
Voorafgaand aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie ‘Klaar voor
de Start’ van MKB Leidschendam-Voorburg, de Vlietsteden
Ondernemers Club (VOC), de Leidschendamse Business
Club (LBC) en Wondernemers in januari zijn 4 workshops
georganiseerd. Doel van deze workshops is om (startende)
ondernemers te inspireren, te leren en te informeren over
verschillende onderwerpen en thema’s waar je mee te maken
kan hebben.
Inhoud Workshops bij Klaar voor de Start 2019:
- Hoe werken we aan een duurzame gemeente – verzorgd door
de afdeling duurzaamheid van de gemeente LeidschendamVoorburg
- Upcycling & re-integratie – verzorgd door Haagse Zwam, een
sociale en duurzame ondernemer die oesterzwammen kweekt
op koffiedik en samenwerkt met mensen met een beperking of
afstand tot de arbeidsmarkt
- Werk en privé in balans als ondernemer – verzorgd door
Voel je Wel, een digitaal platform dat staat voor verbetering
van gezondheid en welzijn. Zij verbinden zorgvragers en
zorgaanbieders met elkaar om vanuit keuzevrijheid tot de
juiste match te komen.
- Verduurzamen van je bedrijfspand – verzorgd door NuoVeni,
die zich bezig houdt met het verduurzamen van vastgoed
volgens de laatste nieuwe kennis en technologie.
Zij zorgen dat de vastgoedmarkt rendabel en financieel
aantrekkelijk verduurzaamd wordt.
Bijeenkomst Zorg: Hoe maak je de koppeling, regulier en nietreguliere zorg
Netwerken
In mei 2019 organiseerde MKB Leidschendam-Voorburg het
thema-ontbijt zorg bij Voel je Wel in bedrijfsverzamelgebouw
Sector V aan de Vlietweg in Leidschendam. In dit gebouw is een
heel zorgcluster gehuisvest, waaronder Voel je Wel zelf. Diverse
zorgondernemers waren uitgenodigd om te netwerken, te
luisteren naar pitches ter inspiraties en in contact te komen met
wethouders: Juliette Bouw en Jan Willem Rouwendal.
De pitches waren van Barbara Kok van Unlimited People,
Maarten Groeneveld van Groeneveld Fysiotherapie en Carien van
Brakel van Voel je Wel Hierbij werd vooral aandacht gevraagd
voor preventieve zorg, de koppeling tussen reguliere en nietreguliere zorg en vergoedingen voor deze zorg voor mensen met
een laag inkomen.
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Meer samenwerking tussen onderwijs en ondernemers ook met
buurgemeenten
Samenwerking met bedrijven, onderwijs en overheid houdt niet
op bij de fysieke grens van de gemeente. Het Huygenslabs zet het
Techniekmenu in om een Praktijkacademie Binckhorst op te zetten.
Dit is een gebied aangrenzend aan Voorburg. Het gaat om een
intensieve samenwerking tussen VMBO/MBO scholen en bedrijven
die in dit gebied gevestigd zijn.
Verhalenhuis:
Mensen en gemeenschappen in de hedendaagse stad zichtbaar
maken door middel van kunst, cultuur en (persoonlijke) verhalen.
Doel is om het geluk van mensen te bevorderen, en zo te werken
aan een meer betrokken stad en samenleving. Bij geluk gaat het om:
- je talent / krachten ontwikkelen en inzetten voor een groter doel
dan jezelf
- betekenis hebben, sociale verbinding met anderen
in Leidschendam-Voorburg zijn 2 Verhalenhuizen georganiseerd door
De Stadscoalitie. Jong, oud, Nederlanders, nieuwkomers komen
samen, delen verhalen, muziek, eten/drinken georganiseerd door De
Stascoalitie i.s.m. nieuwkomers en studenten van mboRijnland.
Samenwerking in Stichting Businesspark Haaglanden
Stichting Businesspark Haaglanden is een samenwerking tussen
verschillende gemeenten, te weten: Den Haag, Pijnacker-Nootdorp,
Rijswijk en Midden-Delfland. Doel bij oprichting was om beter in
te kunnen spelen op de kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op
het gebied van vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Inmiddels
zijn de meeste gronden verkocht. De visie en positionering van
Stichting Businesspark Haaglanden is daarom in transitie, maar dat
samenwerking vereist is, door de tekorten, die er zijn aan geschikte
bedrijfsruimten en bedrijventerreinen in de regio is een gegeven.
Gemeente Zoetermeer, Delft en Leidschendam-Voorburg sluiten
nu ook aan om gezamenlijk tot een nieuwe visie en positionering te
komen en samenwerking te optimaliseren.
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Ondernemend leren
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Behaalde resultaten 2019

Ondernemend Leren
Techniekmenu:
In vervolg op de Dag van de Duurzaamheid 2018 heeft Harrie
Ozinga van Huygenslabs
uitdagende ontwerplessen rond
het thema plastic afval laten ontwikkelen voor basisscholen.
Inmiddels zijn er 3 ontwerplessen ontwikkeld en getest in
samenwerking met het Techniekmenu en Samen in de Klas.
Financiering is mede mogelijk gemaakt door subsidies van
fondsen, zoals 3SO en Fonds 1818. Basisscholen die hieraan
meegewerkt hebben, zijn: Pius X en De Driemaster.
De 3 ontwerplessen zijn te vinden op:
10-uurtje
https://samenindeklas.nl/les/tienuurtje/
plastic afvalfeest
https://samenindeklas.nl/les/plasticfeest/
microplastic
https://samenindeklas.nl/les/microplastic/
Ontwerpen van een eigen schoolbank voor op het schoolplein
Hoe interesseer je jongeren voor het maken en ontwerpen van
meubels? Jeursen Design – opgericht door meubelmakers
Hidde en Matthijs Jeursen, heeft een aantal gastlessen verzorgd
op basisschool De Vijverhof:
- Uitleg over ondernemerschap en de opdracht
- Tekenschets maken van een schoolbank
- 3D ontwerp maken van je schets
- Pitchen van de ontwerpen met Jeursen Design als jury. Van
alle ontwerpen is een uniek exemplaar gemaakt, uitgevoerd door
een stagiaire werkzaam voor Jeursen Design.
Kinder College Tour Andre Kuipers:
André Kuipers is de ambassadeur van wetenschap en techniek
voor basisscholen, ondersteund door het landelijk Techniekpact
van het Ministerie van Economische Zaken. Leerlingen van
groepen 7 van basisscholen de Vijverhof, Essesteijn en Cascade
(voorheen de Dijsselbloem) namen deel aan deze interactieve
show.
Wat betekent het als er geen zwaartekracht is, hoe kan je
douchen in de ruimte, waar blijft je plas, hoe moet je slapen:
vragen die kinderen stelden aan André Kuipers. Maar ook uitleg
over wat ze voor onderzoek en experimenten gedaan hebben in
de ruimte, dat ze een paar uur moeten sporten per dag en hoe ze
contact hebben met hun familie.
Kuipers toert met zijn Kinder College Tour door theaters in heel
Nederland. Zo probeert hij jongeren al vroegtijdig te interesseren
voor wetenschap en techniek.
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Veurs Lyceum Leidschendam in de race voor Technasium
Het Veurs Lyceum start is dit schooljaar gestart met het
introductieprogramma om het predicaat Technasium te verwerven.
Als het Veurs Lyceum het traject succesvol afrondt en voldoet aan de
kwaliteitseisen dan verkrijgt de school het predicaat Technasium van
Stichting Technasium, vanaf schooljaar 2020-2021.
Samenwerking met het bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg
e.o. wordt geïntensiveerd en leerlingen gaan echte opdrachten doen
voor bedrijven in plaats van fictieve opdrachten.
Bewustwording online gedrag – Huawei SmartBus tour
In oktober organiseerde Huawei de kick off van de landelijk
SmartBus Tour op het Veurs Lyceum in Leidschendam. Door
middel van een interactief programma in het mobiele klaslokaal,
de ‘SmartBus’, kregen jongeren tussen de 11 en 15 jaar inzicht in
hun onlinegedrag en leerden ze meer over veilig, verantwoord en
zelfbewust internetgebruik. SmartBus is een initiatief van Huawei
Nederland en België in samenwerking met Ins!ght (Education to
Empower), een organisatie, die zich al jarenlang inzet voor goede
interneteducatie in Europa.
Dalton duurzaamheidsprojectweek
Leerlingen van de 2e klas gingen aan de slag met de projectweek
Duurzaamheid. Alles leren en te weten komen over duurzaamheid,
door desk/online research, bedrijfsbezoeken en gastlessen.
Masterclasses MBO Rijnland
Hospitality
Hospitality, gastvrijheid, klantvriendelijkheid: in allerlei beroepen
speelt dit een rol. Overal werkt het leuker en prettiger als je mensen
op een fijne en beleefde manier benadert. Bovendien komen ze bij je
terug als je ze het gevoel geeft écht gezien te worden. Dan komen ze
bij je terug. Jij maakt het verschil!
Vanuit het Platform Economie Onderwijs en Arbeidsmarkt is een
digitale lesmethode ontwikkeld: Hospitality. De lesmethode is gericht
op VO en MBO studenten en medewerkers werkzaam in diverse
branches zoals verkoop & retail, zorg & welzijn, dienstverlening &
facilitair, horeca, mobiliteit, logistiek en ICT.
Zorg (anorexia)
In deze Masterclass de voorstelling “STRAK”. Deze voorstelling
ging over anorexia. De reacties waren zeer lovend en emotioneel!
De masterclass is georganiseerd vanuit het Platform Economie
Onderwijs & Arbeidsmarkt van de gemeente LeidschendamVoorburg door en voor het onderwijs en het werkveld.
Zorg en dwang
In 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang in werking. ‘Nee, tenzij’.
Onvrijwillige zorg mag niet worden toegepast , tenzij er sprake is
van ernstig nadeel. In december vond een bijeenkomst plaats in
samenwerking met het Platform EOA en Florence over de gevolgen
van deze wet voor zowel cliënt als zorgverleners.
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Ondertekening Lokaal Educatieve Agenda
In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) is vastgelegd hoe de
organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, de zorg, de
culturele sector, de sport en de gemeente LeidschendamVoorburg ervoor willen zorgen, dat de jeugd zich optimaal kan
ontwikkelen. Door ze de kennis en vaardigheden te leren, die ze
in de maatschappij en later op de arbeidsmarkt nodig hebben. In
mei is de LEA 2019-2022 ondertekend door alle partners.
De agenda kent 6 speerpunten:
1. Gelijke kansen
2. Verbinding passend onderwijs-jeugdhulp
3. Preventie en voorkomen van uitval
4. Brede ontwikkeling en integrale kind centra (IKC)
5. Doorgaande leerlijnen
6. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
De Lokaal Educatieve Agenda:
https://www.lv.nl/file/393/download
Start Up 1-2
Start Up 1-2 is een hybride onderwijs vorm voor studenten zonder
startkwalificatie, niveau 1 en 2 van mboRijnland: Studenten
hebben een jaar lang onderwijs gehad op Bedrijventerrein De
Star en bij een aantal organisaties in de nabijheid, waaronder:
Van Leeuwen Catering, Het Goed Kringloop, Timmerfabriek
Verhagen, WZH Zorgcentrum, Hoogvliet Supermarkt. Docent
was steeds nabij de werklocaties aanwezig. De studenten
werken en leren 3 dagen bij de bedrijven en gaan 1 dag per week
naar school.
Future Proof Retail (FPR) De Julianabaan Voorburg
Hoe toekomstbestendig is jouw winkel? Studenten van de
Haagse Hogeschool hebben dit voor een 9-tal winkeliers op De
Julianabaan in Voorburg onderzocht. Dit deden zij aan de hand
van een living lab – EHBR (Eerste Hulp bij Retail) onderdeel
van het FPR programma. Gedurende 6 weken hebben ze
ondernemers en winkelend publiek geïnterviewd, geobserveerd,
ge-enquêteerd en in enkele winkels geïmplementeerd.
Adviezen waar winkeliers iets mee kunnen, zoals: beginnen
met of verbeteren van de online marketing, een kledingrek
voor de winkel plaatsen om publiek naar binnen te trekken, een
verandering qua presentatie van de producten in de winkel, meer
inspelen op jongeren met een speciaal broodje voor de lunch etc.
Lerend Wijk Centrum - Sportpark ‘t Loo
Van stagecoördinatiepunt naar Lerend Wijk Centrum:
Forumsport en Sport & Welzijn zijn samen met mboRijnland in
schooljaar 2018-2019 gestart met een stagecoördinatiepunt.
Stagiaires van verschillende MBO opleidingen en niveaus, doen
stage ervaringen op in en rond Forumsport. In de komende jaren
willen we dit verder uitbouwen naar een Levend en Lerend Wijk
Centrum met lesgroepen op locatie en deelstages bij instellingen
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en organisaties in de directe omgeving van het Sportpark ’t Loo.
Activiteiten in en om het Lerend Wijk Centrum:
• (Sport)evenementen voor kinderen, jongeren en ouderen
• Maandelijkse Buurt-maaltijden
• Ouderengym, fietsen voor ouderen
• Ondersteuning horeca als gastvrouw/gastheer
• Deelstages bij (zorg)instellingen en kinderopvang in de buurt
• Klussen in en om t terrein en in de wijk
• Administratieve werkzaamheden
Deelstages:
Lerend Wijk Centrum Sportpark ’t Loo zoekt samenwerking met
organisaties in de wijk om “stagiaires uit te lenen” op wekelijkse
basis en/of voor eenmalige evenementen. Zo kunnen we stagiaires
veelzijdige en leerzame stages aanbieden. Denk bij deelstages aan
hulp bij:
• Maaltijd klaarmaken en/of serveren, bar hulp
• Activiteiten met kinderen, ouderen of gehandicapten
• Maatschappelijke dienstverlenende activiteiten
• Huisbezoeken, waarbij wekelijkse activiteiten met cliënt.
Hybride onderwijs op maat in zorg en kinderopvang
Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en mboRijnland gaan
een samenwerkingsverband aan. De ziekenhuisgroep en
de onderwijsinstelling hebben een maatwerkopleiding tot
doktersassistent samengesteld, die voor het eerst volledig uit
medewerkers van HMC bestaat. Ruim twintig HMC’ers, variërend
tussen de 25 en 60 jaar, zijn begonnen aan deze tweejarige opleiding.
De HMC-medewerkers werken momenteel op verschillende
afdelingen binnen het ziekenhuis, als onder meer spreekuurassistent of secretaresse.
‘Door dit samenwerkingsverband met mboRijnland geven we
de medewerkers een kans om door te groeien en zich verder te
ontwikkelen’, aldus Norbert Hoefsmit, voorzitter Raad van Bestuur
HMC: ‘Ik ben trots op onze medewerkers dat zij deze stap durven
te nemen. Het is niet zomaar iets om weer met een opleiding te
beginnen en ernaast gewoon te blijven werken.’
VlietAcademie
Vlietkinderen is een eigen academie gestart: het gaat hier om een
opleidingstraject voor BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg), zijinstromers, maar ook om bijscholing van eigen medewerkers.
Zij-instromers, BBL-ers en medewerkers zijn samen in de klas
op weg naar een MBO4 diploma: ‘Gespecialiseerd Pedagogisch
medewerker’. “In de kinderopvang hebben we, net als in het
onderwijs, te maken met een arbeidsmarkttekort”, aldus Yvonne
Bood van Vlietkinderen. “De wervingscampagnes draaien volop,
maar we vissen met veel organisaties in dezelfde vijver. Vlietkinderen
en SkippyPepijn uit Pijnacker hebben de handen ineengeslagen en
starten samen een opleidingstraject; bij Vlietkinderen heet deze
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‘klas’ de VlietAcademie. Onder deze noemer valt ook de (bij)
scholing van eigen medewerkers. Zowel SkippyPepijn als
Vlietkinderen vinden het belangrijk om naast het opleiden van
nieuwe medewerkers ook eigen medewerkers continue de kans
te bieden om zich blijvend te ontwikkelen”.
Omscholing
“De zij-instromers die we een ‘omscholing’ naar werken in de
kinderopvang bieden, dragen bij om onze vacatures op te lossen”,
vervolgt Yvonne Bood. “26 studenten starten de verkorte MBO4opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker. Dit traject
brengt eigen medewerkers die zich willen ontwikkelen samen
met zij-instromers, die soms al jaren dromen van een baan in
de kinderopvang. Door een in-company traject te organiseren
kunnen we de theorie goed laten aansluiten op de dagelijkse
praktijk. We verwachten veel van dit traject en hebben het
voornemen om komend jaar weer een klas te starten”.
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Comfortabel Ondernemen
Netwerkbijeenkomsten
• Wondernemersbijeenkomsten
Een Platform van startende en jonge ondernemers
(www.wondernemers-platform.nl)
Een van de netwerkbijeenkomsten was de College Tour.
Lokale ondernemers, ofwel ‘local heroes’, werden bevraagd
en deelden hun ondernemerservaringen met de aanwezige
(startende) ondernemers uit Leidschendam-Voorburg,
waaronder:
- Fieke Meindertsma van Conceptors
- Fabiana Mazzacani van Faabulousstuff
- Matthijs en Hidde Jeursen van Jeursen Design
• Klaar voor de Start
Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van alle netwerk- en business
clubs in Leidschendam-Voorburg. Een middag met workshops
gevolgd door een inhoudelijke programma rondom het thema
duurzaamheid en afsluitend met een diner en netwerken op
locatie van mboRijnland en verzorgd door Van Leeuwen
Catering.
• Social Business Event / Business BBQ
Een jaarlijks netwerkevent aan het einde van de zomervakantie
met heerlijk eten en drinken verzorgd door Gina Restaurants.
Georganiseerd door VOC (Vlietsteden Ondernemers Club),
LBC (Leidschendamse Business Club (LBC) en
MKB Leidschendam-Voorburg.
• Vlietdagen
De aftrap van de Vlietdagen, die jaarlijks plaatsvinden in
september, is met een Ondernemersborrel gestart,
georganiseerd door de gemeente Leidschendam-Voorburg in
samenwerking met DB Evenementen. Dit jaar werden een
aantal ondernemers in het zonnetje gezet door wethouder
duurzaamheid Astrid Van Eekelen, die op het gebied van
duurzaamheid een voorbeeld functie hebben voor andere
ondernemers. Dit waren NuoVeni, Stomerij Van Kan
en Optima Forma.
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Nieuwe leden:
In 2019 zijn enkele (onderwijs-)organisaties en ondernemers
vaste partners geworden in het Platform Economie Onderwijs &
Arbeidsmarkt: Middin, Van Leeuwen Catering en Veurs Voorburg
(onderdeel van de Spinoza Groep). Welkom!
Snel internet bedrijventerreinen
Reeds eerder heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg een
onderzoek laten doen naar snel internet op bedrijventerreinen:
Stichting Digitale Bereikbaarheid heeft in kaart gebracht wat
minimaal vereist is volgens Europese normeringen, wat er al
aanwezig is en dit teruggekoppeld aan leveranciers van glasvezel:
wat ontbreekt er nog voor een verdere upgrade.
Dit heeft geresulteerd, dat op bedrijventerrein Klaverblad in
Stompwijk een upgrade van de internetverbinding is aangelegd.
1 loket functie
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een ‘1 loket functie’ voor
de bedrijven en winkeliers. De Centrummanager is verantwoordelijk
voor de 3 kernwinkelgebieden, te weten: het Huygenskwartier
(Voorburg), het Damcentrum (Leidschendam) en de Julianabaan
(Voorburg). Inmiddels is dit een vaste formatie binnen de afdeling
economie.
Sinds 2016 is de rol van Accountmanager bedrijven met
inhuurcapaciteit ingevuld. Streven is om deze rol vast in te bedden in
de organisatie. Deze functie / persoon is het gezicht voor alle bedrijven
in Leidschendam-Voorburg. Het gaat om vragen over vergunningen,
bestemmingsplannen, planontwikkelingen, huisvesting etc. Streven
is om ook deze functie vast in te bedden in de organisatie van
Leidschendam-Voorburg.

Jacq Cornelissen 			
Centrum manager			
			

Remko van Eldik
Accountmanager bedrijven

24.

Ruimte voor ondernemen
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Behaalde resultaten 2019

Ruimte voor Ondernemen
Uitvoering Strategie Revitalisering Bedrijventerreinen
De eerste stappen zijn in 2019 gemaakt voor een upgrade
van de 5 bedrijventerreinen in Leidschendam-Voorburg: De
Star (Leidschendam), Klaverblad en Huyssitterweg (beiden in
Stompwijk), Essesteijn en Prinses Irenelaan (beiden in Voorburg).
Met vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen is gesproken
over de wensen voor de terreinen. Een aantal zaken kwamen
overeen en zijn opgepakt:
- AED’s op ieder terrein zijn geplaatst
- Borden bij de entrees van de terreinen met daarop de bedrijven
die er gevestigd zijn, zijn ook in 2019 geplaatst
Nieuwe visie detailhandel
In 2019 is de detailhandelsvisie herijkt en vastgesteld door de
Raad
Vastgoed debat georganiseerd door Bendikte Zijlstra van
Meijs & Alink
In november werd het tweede grootst opgezette Meijs & Alink
Vastgoed Debat georganiseerd. Na het succes van de eerste
editie vorig jaar is een Denktank met vakspecialisten ontstaan.
Tijdens de tweede editie zat het Veur Theater helemaal vol
met specialisten uit de vastgoedbranche, ondernemers,
maatschappelijk betrokken partners, bestuurders en politici van
verschillende gemeenten.
Door middel van dit debat werd stil gestaan bij de laatste
ontwikkelingen in de woningmarkt in Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Zoetermeer en Den Haag. Er is een groot tekort aan
woningen. Er ligt een verstedelijkingsopgave, maar hoe gaan
we zorgen dat er een goede balans is tussen wonen, werken en
verblijven?
Hoe maken we betaalbare woningen, voor welke doelgroep(en)
en waar gaan al deze nieuwe inwoners werken, is er voldoende
ruimte voor bedrijven om zich te huisvesten en hoe gaat de
overheid hierin helpen of zelfs meer loslaten? Inmiddels is na de
Denktank ook de Stichting Vastgoed Haaglanden opgericht. Deze
Stichting wil met overheid en vastgoedspecialisten nadenken en
plannen maken om samen te komen tot oplossingen voor de
problematiek, die er nu is.
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En nu? Aan de slag in 2020 met het Actieplan 2020

Platform Economie Onderwijs & Arbeidsmarkt
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Actieplan 2020

Platform Economie Onderwijs & Arbeidsmarkt
Agenda
2019-2022

Ambities
2020

Activiteiten
2020
• Pilot Hallo Werk Zuid Holland Centraal
• Hybride Onderwijs op maat (zorg/retail/
marketing & duurzaamheid)
• Samenwerking WSP & bedrijven (convenanten)
• Benutten / Inzetten Leerwerkloket
• Matchingsbijeenkomsten: In de Lift /
Netwerkcafé
• Stimuleren MVO network - Ambassadeurs
• Groenonderhoud BSO – Vlietkinderen
& Middin
• Woonwijzerwagen/winkel in Pop Up
store in The Mall
• Workshops ondernemerschap bij
Klaar voor de Start
• Coachen (startende) ondernemers
i.s.m. Rabobank (ledenraad)
• Zorg bijeenkomst: samenwerking zorg
& overheid i.s.m. MKB LV
• Ontwikkelen Cultuur Anker
• Uitrol Bibliotheek op school

• Studenten, jongeren en statushouders
leren netwerken tijdens bijeenkomsten
met ondernemers
• Masterclasses MBO: werkgeluk, financiering
& retail
• Overzicht stages en opdrachten vo/mbo
scholen
• Meer gastlessen / bedrijfsbezoeken
voor onderwijs
• Stage matching event – onderwijs &
bedrijfsleven
• Ontwikkeling Retail Campus
• Doorontwikkeling Hybride onderwijs
(Start 1-2 MBO)
• Ontwikkeling Web tool Beroepskeuze /
Imago branches
• Aansluiting uitvoeringsprogramma
LEA 2020
• Praktijkopdrachten onderwijs /
bedrijfsleven (VMBO - Veurs Voorburg &
ondernemers)
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Agenda
2019-2022

Ambities
2019

Activiteiten
2019
• Techniekmenu: ontwerpboxen,
ontwerpboxen to go, escaperoom Maduro,
aansluiten bedrijven (Binckhorst)
• Ontwikkeling Klus Klas – Driemaster &
Trampoline i.s.m. Corbulo College
(techniek/zorg en groen projecten)
• Learning lab Buitenplaats Molenwei
(o.a. Vlietkinderen, Huygenslabs, SenW LV,
mboRijnland)
• Ontwikkeling Technasium Veurs Lyceum
(aansluiting bedrijfsleven)
• Stimuleren (inhoudelijke) workshops /
netwerken i.s.m. Wondernemers, MKB LV/
VOC/LBC
• Bijeenkomst Platform netwerk
(EOA 10 jaar) voor leden/partners en niet
leden
• Omgevingsvisie / wet: hoe nu verder?
• 1 loket functie Economie –
account / centrum management
• Overzicht bijeenkomsten in gemeente
• Fysieke ruimte voor ambachten en
zakelijke dienstverlening
• Vastgoed debat
(Stichting Vastgoed Haaglanden)
• Bewaken balans wonen / werken /
verblijven
• Benutten leegstaand vastgoed voor hybride
onderwijs-retail
• Aansluiting Stichting Business Park
Haaglanden – regionale samenwerking &
afstemming (uitgifte van grond)
bedrijventerreinen
• Doorontwikkeling Future Proof Retail
> onderbrengen in Retail Campus
• Definitieve versies: Promotieplan Recreatie
& Toerisme en Locatieprofielen
(evenementen)
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info@platform-eoa.nl
www.platform-eoa.nl

