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VERHALEN UIT DE PRAKTIJK: ZOETERMEER 

De gemeente Zoetermeer heeft een krachtig en uitdagend actieplan neergezet om het 
ondernemersklimaat te verbeteren. Samen met ondernemers en onderwijs zijn de handen ineen 
geslagen. Zij weten namelijk als geen ander waar de kansen liggen. Door in te zetten op de 
kracht van Zoetermeer, willen ze de stad positief profileren.  
 
Met een nieuw Actieplan economie zet Zoetermeer  in 2015 in op verbetering van het ondernemers- 
en vestigingsklimaat.  

Nieuw elan economie 

De verbinding tussen bedrijven en onderwijsinstellingen zien ze in Zoetermeer als de motor van de 
economie. Gezamenlijk hebben ze een selectie van Quick wins en vergezichten opgesteld, met 
voorspelbare en onvoorspelbare uitkomsten Een excellente economische dienstverlening, ruimte voor 
ondernemers om te innoveren en een heldere economische focus zijn van eminent belang voor de 
regionaal economische ontwikkeling. De nieuwe economie vraagt om een andere rol van de 
gemeente en een nieuwe manier van samenwerken. Het gaat om leren, durven en vernieuwen en 
samenwerken.     

Concrete uitvoeringsagenda 

Van Toolbox naar een Top 10 Actieplan. Deze stappen heeft het college de afgelopen tijd samen met 
ondernemers en maatschappelijke instellingen gezet met als doel: meer innovatie, meer groei én meer 
banen. De Top 10 is het resultaat van verschillende gesprekken, workshops en een digitale vragenlijst 
waar 225 ondernemers en onderwijsinstellingen aan deelnamen. 

Hoofdlijnen 

Uit de vele ideeën en suggesties die op tafel kwamen werden hoofdlijnen zichtbaar waar gemeente, 
ondernemers en organisaties met elkaar op moeten inzetten:  

 Een toegankelijke gemeentelijke organisatie voor een excellente ondernemersdienstverlening 

 Gemeente als belangrijke verbinder van bedrijven en organisaties, in Zoetermeer en 
daarbuiten 

 Lokale ondernemers een streepje voor geven bij opdrachten 

 Vitale winkelcentra in Zoetermeer 

 Economische kansen in de regio voor bedrijven 

 Ruimte bieden voor innovatie en experiment 

 De stad positief profileren 

 Kansrijke uithangborden voor de stad: ‘Maakindustrie en ICT’ en ‘Sport en Family Leisure’ 

Een toegankelijke gemeentelijke organisatie is essentieel voor een excellente dienstverlening aan 
ondernemers. Bedrijven willen de economische kansen in de regio kúnnen grijpen. Ondernemers zien 
de gemeente als belangrijke verbinder tussen bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties, 
zowel in Zoetermeer als daarbuiten.  



 
Kansgerichte aanpak 
 
Mariëtte van Leeuwen, wethouder Economische Zaken: “De basis van succes is een excellente 
ondernemersdienstverlening waar we duidelijke afspraken over maken. Daarop voortbouwend zetten 
we in op een kans gerichte aanpak waarin leren, durven en pionieren centraal staan. In de Top 10 
zitten korte en lange termijn acties die de gemeente met partners oppakken. Snel te realiseren is 
bijvoorbeeld het binnen 48 uur beantwoorden van ondernemersvragen. Sommige acties hebben een 
langere adem nodig. Denk bijvoorbeeld aan de ambities van onderwijs en bedrijfsleven om ruim 800 
studenten ruimte te bieden op het Dutch Innovation Park. De Top 10 moeten we na vaststelling verder 
concreet maken. Als wij dat met elkaar aanpakken creëren we een sterk vestigingsklimaat en meer 
banen.” 

Zowel coalitie- als oppositiepartijen gaven hun complimenten voor het actieplan en de wijze van 
samenspraak om het plan samen met ondernemers te maken. Samen met de partners in de stad 
maakt de gemeente een concrete uitvoeringsagenda waarin staat wie, wanneer, wat gaat uitvoeren. 

Wat nu al opgepakt kan worden, wordt natuurlijk opgepakt. Als eerste Top 10-actie heeft de gemeente 
per 1 september 2015 een startercoördinator aangesteld. De coördinator adviseert starters en helpt 
hen de weg te vinden binnen de gemeente, andere organisaties en ondernemersnetwerken. 

Sociaal Economische Agenda 
 
De Sociaal Economische Agenda  is een breed samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven (Raad 
voor ondernemend Zoetermeer), belangenorganisaties en de gemeente. Samen zetten zij zich in voor 
een economisch gezond en sociaal Zoetermeer.  
Bedrijven en overheid hebben elkaar nodig om echte veranderingen te kunnen realiseren. Slim 

verbinden van arbeidsmarkt onderwijs en economie is cruciaal. En daarvoor is de SEA hét vehikel.  

De SEA werkt aan: 

 Verbeteren ondernemersklimaat 

 Vergroten werkgelegenheid 

 Verminderen aantal uitkeringsgerechtigden 

 Verbeteren samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt 

 
Het SEA-convenant is in 2014 vernieuwd (onderwijs erbij) en is ondertekend door de wethouders 
economie, sociaal en onderwijs.  Belangrijke projecten zijn  
 

 Het SEBO-keurmerk, 

 Verbinding met de arbeidsmarkt Zuid-Holland-centraal  

 Ter Zake Het Ondernemershuis  

 Zoetermeer maakt 't 
 
Projecten SEA/Voorbeelden 
 
SEBO keurmerk 
 
SEBO staat voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. Het SEBO-keurmerk is de afgelopen 
periode geprofessionaliseerd. Het keurmerk draagt er toe bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
bij bedrijven te plaatsen en zo uit de bijstand te houden. Het SEBO-keurmerk is ook open gesteld voor 
zzp-ers (zij vervullen bijvoorbeeld een rol als match maker en gastdocent). 
Het SEBO-keurmerk  is verankerd in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Binnen de gemeente 
werken 400 budgethouders op basis van SEBO. Ondernemers met SEBO-keurmerk krijgen voorrang 
bij gemeentelijke aanbestedingen. Het SEBO is aan 17 bedrijven toegekend.  
 
Verbinding met de arbeidsmarkt  

 Bouwmarkten 



Gemeenten werken regionaal samen en betalen de opleiding tot winkelmedewerker in een 
bouwmarkt, met een officieel diploma (MBO-4) als resultaat. Na behalen diploma is er een 
baangarantie. De opleiding bestaat uit 4 dagen praktijkstage en 1 dag naar school, met behoud van 
uitkering. Inmiddels zijn 17 arbeidsplaatsen gerealiseerd. 
 

 Fashionique 
Een vergelijkbare aanpak wordt gehanteerd bij de opleiding tot modeadviseur. Daaraan bestaat 
behoefte. In de regio zijn ongeveer 80 arbeidsplaatsen gerealiseerd, waarvan 30 in Zoetermeer. Na 
afronding van de opleiding is sprake van een vast contract en uitstroom uit de bijstand. 
 

 Zoetermeer on stage 
Zoetermeer on stage organiseert ontmoetingen (beroepenfeesten) tussen VMBO-leerlingen en 
verschillende beroepsbeoefenaren, om vragen te stellen over hun vakgebied.  
Zoetermeer wil naar pop up opleiding/ onderwijs. Dus onderwijs daar waar activiteiten plaatsvinden. 
Voor interactie met het bedrijfsleven zijn diverse bouwplaatsen bezocht. Het VMBO gaat op de 
bouwplaats meebouwen aan een bouwproject. Studenten krijgen onderwijs bij een ICT-bedrijf, op een 
virtuele campus. 
 
 
Ter Zake Het Ondernemershuis 
 
 Ter Zake stimuleert samen werken aan een beter economisch klimaat. Het is dé ontmoetingsplaats 
voor ondernemers, gemeentelijke professionals en belangenorganisaties. Met een inspirerend 
programma en brede dienstverlening wordt iedereen uitgedaagd om mee te denken over het 
versterken van Zoetermeer en de regio! 
 
Doel en functie 
Ontmoeten, kennis delen, samenwerken en zaken doen zijn de pijlers van Ter Zake. Ondernemers 
worden verder op weg geholpen door waardevolle tips en ervaringen van anderen. In het  
ondernemershuis kunnen ze terecht voor: 
 

 Een vergadering 

 Een zakelijke afspraak 

 Een informeel gesprek bij een kop koffie 

 Spreekuren en workshops van professionals 

 Een coachgesprek 

 Vacatures 

 Start van een samenwerking 

 Overleg met de gemeente 

 Inspiratie 
 

Organisatie 
 
Het Ondernemershuis is een publiek-private samenwerking tussen ondernemers uit de regio en de 
gemeente. Ter Zake Het Ondernemershuis is een initiatief van de gemeente Zoetermeer en de 
ondernemersverenigingen Raad Voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ), OndernemersVereniging 
Pijnacker-Nootdorp (OVPN) en Ondernemend 3B. 
 
 
Zoetermeer maakt 't 
 
Scholen moeten beter met bedrijven samenwerken. In een brief aan de Tweede kamer schreef 
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs onlangs dat hij wenselijk acht dat vmbo-scholen, mbo- 
instellingen en het bedrijfsleven samen de inhoud van het onderwijs gaan vormgeven. Het 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs wordt vanaf het schooljaar 2016-2017 ingrijpend 
veranderd, zodat leerlingen beter voorbereid hun studiekeus kunnen maken en kennis hebben van de 
regionale arbeidsmarkt.  
 
In Zoetermeer krijgen deze ideeën gestalte in het project Zoetermeer maakt ‘t. Hier hebben 
bedrijfsleven, onderwijs en gemeente hun krachten gebundeld. Er zijn baangaranties voor jongeren in 

http://www.rvoz.nl/
http://www.ovpn.nl/
http://www.ovpn.nl/
http://www.ondernemend3b.nl/


het vmbo en mbo in de regio (criteria? Diploma?). Het moet ervoor zorgen dat jongeren in Zoetermeer 
goed worden opgeleid in zorg en techniek en in bedrijven aan de slag kunnen met de juiste kennis en 
vaardigheden.  
 
Verbinden           

Als ondernemers, onderwijs en overheid elkaar door en door kennen, is de top tien echt te realiseren. 
Signaleren van kansen, samenwerken en delen zijn sleutelwoorden. Kansrijke verbindingen tussen 
ondernemers, sectoren en locatie liggen in de regio Zoetermeer voor het oprapen. Hoewel daar nog 
wel het een en ander in is te winnen, is men op weg met elkaar. De gemeente neemt hierin initiatief. 
Pro-actief, kans gedreven en professioneel. 
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