
6

3

5

8

2

1

7

8-puntenplan Ondernemend Leiden 2021
Ondernemend Leiden zet zich in om het ondernemerschap te stimuleren en stadsbrede belangen van ondernemers te borgen. Zowel in bestaand als nieuw gemeentelijk beleid. 

2021 wordt opgedeeld in vier themaperiodes: (1) onderwijs & arbeidsmarkt; (2) mobiliteit; (3) vestigingsklimaat en; (4) economisch herstel. Iedere themaperiode start met een talkshow en een aan 
dit thema gewijde ‘wat gaat goed & wat kan beter’-sessie met gastsprekers en experts.

Aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt

Leiden Groen Bereikbaar

Economisch herstel & vergroten veerkracht

Uitbreiding werk- & projectbudgetten

Inzet op vitale economische stadsdelen

Verbinden

Basis op orde

Studenten zoeken passende stageplekken of banen na hun studie. Bedrijven zijn 
op zoek naar ( jong) talent. Samen met onderwijsinstellingen en Economie071 
willen we onderwijs & arbeidsmarkt optimaal op elkaar aan laten sluiten door:
• Deelname aan klankbordgroepen om de ondernemersbelangen te borgen in 

de verschillende onderwijsprogramma’s, zoals het Stagepact;
• Het onder de aandacht brengen van onderwijsprogramma’s zoals Talent op 

Maat, MKB Werkplaats Digitalisering en het Stagepact bij onze achterban. 

Om Leiden nu en in de toekomst op een groene manier bereikbaar te houden ma-
ken we ons hard voor de volgordelijkheid & integraliteit van gemeentelijk beleid, 
en goede compenserende & stimulerende maatregelen, door: 
• Lobby voor behoud bestaande en realisering van nieuwe & gastvrije parkeer-

terreinen/-hubs, OV-aansluiting op de metropoolregio, behoud & uitbreiding 
stadsparkeerplan en Morspoortgarage; 

• Informatiesystemen voor bewoners, bezoekers en ondernemers over par-
keerroutes, bezettingsgraad en omleidingen;

• Als ZES-convenantpartner inzetten op haalbare & betaalbare alternatieven, 
stimulerende maatregelen en transporthubs. 

Nu er licht aan het eind van de ‘coronatunnel’ komt, streven & lobbyen we binnen 
het Crisisteam voor:
• Ondersteuning & lokale steunmaatregelen voor het mkb; 
• Advies en hulp bieden aan ondernemers;
• Het up-to-date houden van leiden.nl/corona-ondernemers;
• Het vergroten van de economische veerkracht met behulp van het Stimule-

ringsfonds. 

Om de bovenstaande zeven ambities waar te maken en ondernemers in de toe-
komst beter te helpen zoeken we mogelijkheden ter uitbreiding van ons werk- & 
projectbudget, door: 
• Verkenning van fondsen & subsidiemogelijkheden, samenwerking met de 

gemeente op projectbasis, verzoek bij het OFL voor structurele stadsbrede 
bijdrage en nieuwe partnerships met verenigingen. 

Om bedrijvigheid in de stad te waarborgen en het vestigingsklimaat voor bedrij-
ven & ondernemers te verbeteren zetten we in op: 
• Ruimte voor bedrijven bij de indeling van de openbare ruimte; 
• Het uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinenstrategie, waarbij we i.s.m. de 

gemeente en regio komen tot onderscheidende vitale economische bedrij-
venterreinen en stadsdelen; 

• Verbinden van de uitvoeringsprogramma’s van OV BSP & CML; 
• Lobby voor lastenverlichting voor ondernemers, waaronder de OZB voor 

bedrijven. 

Het versterken van de samenwerking tussen de verschillende ondernemers- & 
brancheverenigingen zodat we gezamenlijk één verhaal uitdragen, middels: 
• Onderhouden & uitbouwen van lokale & regionale overlegstructuren (o.a. 

bestuursvergaderingen, Economie071, VNO-NCW & Crisisteam Economie);
• Doorontwikkelen & uitbouwen van de talkshow Economie van Morgen; 
• Meetprogramma met PLNT op onze vier thema’s;
• Participatie: verbeteren verwachtingsmanagement door het onder de aan-

dacht brengen van onze participatievoorwaarden bij gemeente & achterban;
• Zichtbaarheid uitbouwen door actief benaderen van de pers en talkshows. 

Inzet op schone, hele en veilige stadsdelen, zodat de openbare ruimte voor onder-
nemers, bezoekers en omwonenden aantrekkelijk blijft. We houden samen met de 
parkmanagementorganisaties de basis op orde door: 
• Het schouwen & onderhouden van de verschillende gebieden, uitgevoerd-

door de parkmanagementorganisaties; 
• Het verkennen met de parkmanagementorganisaties van het Keurmerk Veilig 

Ondernemen voor de gehele stad. 

Zie www.ondernemendleiden.nl voor meer informatie en updates

chainels.com/ondernemendleiden

linkedin.com/company/14794921/

4 Economisch Programma
De coronacrisis heeft maatschappelijke en economische transities in een stroom-
versnelling gebracht. Om economisch sterker uit de crisis te komen moeten we 
krachten bundelen en op zoek naar een economisch toekomstperspectief, door: 
• Economisch belang te borgen in Omgevingsvisie2040 en verkiezingspro-

gramma’s GR2022;
• Vier ‘wat gaat goed & wat kan beter’-sessies tijdens de bestuursvergaderin-

gen op de thema’s onderwijs & arbeidsmarkt, vestigingsklimaat, mobiliteit & 
economisch herstel.


