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Leids Stimuleringsfonds zoekt commissielid voor beoordelingscommissie 
 
De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt waar de kwetsbaarheden zitten in de Leidse economie. We 
werden verrast door omstandigheden, waarvan de economische langetermijneffecten nog niet duidelijk 
zijn. Maar ook zien we de versnelde gevolgen van economische transformaties die al eerder waren 
begonnen en hebben ondernemers te maken met een hoge inflatie, energieprijzen en 
personeelstekorten. Deze disruptieve veranderingen gaan niet alleen gepaard met bedreigingen. Ze 
bieden ook kansen. Het Leids Stimuleringsfonds wil initiatiefnemers steunen die inspelen op deze 
veranderingen. Doel: de weerbaarheid en de veerkracht vergroten van onze economie.  
 
Het Leids Stimuleringsfonds is een breed gedragen samenwerking van ondernemersverenigingen1, de 
gemeente Leiden en de non-profitsector. Het fonds steunt initiatiefnemers die inspelen op de snel 
veranderende wereld. Samenwerkende organisaties met een goed plan kunnen bij het fonds terecht 
voor een bijdrage van €5.000 tot €50.000. Raadpleeg www.leidsstimuleringsfonds.nl voor meer 
informatie.  
 
De functie 
De aanvragen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie bestaande uit een afgevaardigde 
vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Voor de afvaardiging vanuit het bedrijfsleven is 
Ondernemend Leiden op zoek naar een commissielid voor 2 tot 3 uur per maand. Gezamenlijk met de 
andere commissieleden beoordeel je maandelijkse de binnengekomen aanvragen. Hierbij wordt de 
commissie ondersteund door een projectteam bestaande uit een afgevaardigde vanuit de Gemeente 
Leiden, Ondernemend Leiden en het Ondernemersfonds Leiden. Daarnaast kan er een beroep gedaan 
worden op een expertteam bestaande uit iemand van de Rabobank Leiden-Katwijk en De Clercq 
Advocaten en Notariaat. De commissieleden voeren hun activiteiten belangeloos uit en handelen 
autonoom zonder last of ruggespraak met de organisatie waarvoor ze (eventueel) werkzaam zijn. Het 
fonds is gestart in oktober 2020 en zal vooralsnog eindigen op 1 januari 2024. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een collega die: 

- Aanvragen kan beoordelen vanuit een ondernemersperspectief en tot een eenduidig 
advies/besluit komt in samenwerking met de andere commissieleden; 

- Zijn/haar denkkracht en netwerk inzet om tot nieuwe aanvragen te komen; 
- Zich graag verdiept in dossiers en zich inhoudelijk onderwerpen snel eigen maakt; 
- Het leuk vindt om te sparren met de andere commissieleden om samen inhoudelijk en 

strategisch de beste route te adviseren om initiatieven vleugels te geven; 
- Actief is in het Leidse bedrijfsleven; 
- Affiniteit heeft met een sterk lokaal krachtenveld en zich daarin gemakkelijk weet te bewegen; 
- Goed kan luisteren en kennis heeft van de lokale wensen van de diverse doelgroepen. 

 
 
 

 
1 De ondernemersverenigingen die partner zijn van Leids Stimuleringsfonds zijn: Centrummanagement Leiden, OV Bio Science 
Park, OV Boerhaavedistrict,  Business Platform Schipholweg-Schuttersveld en OV Lammenschansdriehoek. 

http://www.leidsstimuleringsfonds.nl/
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Over Ondernemend Leiden 
Ondernemend Leiden is een samenwerkingsverband van de ondernemersplatforms Leiden Bio Science 
Park, Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Hoteloverleg Leiden, Business Platform 
Schipholweg-Schuttersveld, Ondernemersfonds Leiden en Shopja! 
 
In het holst van de coronacrisis is Ondernemend Leiden, met partners, ondernemers, de overheid en 
experts in gesprek gegaan over de economische toekomst. Daarbij hebben alle gesprekspartners zich 
gevonden in een gemeenschappelijke doelstelling: het borgen van de economische belangen en het 
versterken van de Leidse Economie. Hier is het Leids Economisch Programma 
(https://ondernemendleiden.nl/nl/economische-visie) uit voort gekomen waarin economisch herstel en 
het vergroten van de veerkracht van Leiden en de regio centraal staat.  
    
Informatie en sollicitatie  
Heb jij interesse in de functie? Neem contact op met Erwin Roodhart (erwin@ondernemendleiden.nl of 
06-41281238) of stuur meteen een motivatiebrief met CV naar erwin@ondernemendleiden.nl. 
Reageren kan tot 22 oktober. 
 
Raadpleeg de website www.ondernemendleiden.nl voor meer informatie over Ondernemend Leiden en 
www.leidsstimuleringsfonds.nl voor meer informatie over het stimuleringsfonds.  
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