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2012 was een bruisend jaar voor de Sociaal Economi-
sche Agenda. Met de WERKTOP hebben we het concept 
‘publiek-private samenwerking’ een stap verder ge-
bracht. In zes maanden tijd hebben we ervoor gezorgd 
dat 180 mensen weer meedoen in de maatschappij. 
Dat lukte doordat ondernemers, bestuurders en amb-
tenaren grenzen verkenden en op een unieke manier 
samenwerkten. Natuurlijk gaan we door met deze 
WERKTOP-aanpak, vanuit het Werkgeversservicepunt 
Zoetermeer.

Binnen de SEA blijven we ons voortdurend ontwikke-
len. We vinden het belangrijk dat andere mensen dat 
ook doen. Vandaar dat in 2012 veel is gebeurd op het 
gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeids-
markt, zodat mensen kunnen blijven leren op de werk-
vloer en jongeren studeren voor een vak met perspec-
tief. Wij zijn er trots op dat Zoetermeerse organisaties 
en ondernemers zoveel creatieve ideeën hebben om 
samen onze stad sterker en socialer te maken. In deze 
special leest u een aantal voorbeelden.

Verder werken aan een economisch gezond en sociaal Zoetermeer

Samen aan de slag in Zoetermeer
VOORWOORD

Aansluiting onderwijs - bedrijfsleven
Het SOB (Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven), onderdeel van SEA, 
stimuleert aantrekkelijk innovatief onderwijs en goede banden tussen bedrijfsle-
ven en onderwijs.

Werkgeversservicepunt Zoetermeer
Het Werkgeversservicepunt Zoetermeer (WGSP) biedt één aanspreekpunt 
voor werkgevers waar zij terecht kunnen met al hun vragen over vacatures en 
scholing.

Deregulering
We werken voortdurend aan transparantere en eenvoudiger regelgeving voor 
ondernemers en breiden de digitale dienstverlening uit.

Verbeteren imago van de stad
Zoetermeer moet aantrekkelijk zijn voor inwoners. De SEA denkt mee over 
het stimuleren van een bruisende en veilige binnenstad.

Bedrijvige wijken in bedrijvige steden 
Het project ‘Bedrijvige wijken in bedrijvige steden’ onderzoekt  de economi-
sche wijkontwikkeling in onder meer Meerzicht, Seghwaert en Rokkeveen. 
 
Professionalisering DVZ
Detailhandelsvereniging Zoetermeer (DVZ) wil na de eerste professionalise-
ringsslag het bestuur uitbreiden en de ondernemerskwaliteit in de detailhandel 
stimuleren en verbeteren.

Communicatie SEA
Met best practices in nieuwsbrieven, persberichten, bijeenkomsten en bedrijfsbe-
zoeken laten we zien wat de SEA bereikt. 

De Kracht van de Ondernemer
Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer, de Kamer van Koophandel en de gemeenten 
Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg doen ieder jaar onderzoek naar de 
economische prestaties en ondernemersthema’s  in de regio. 

Werkgelegenheid
Zoetermeer werkt hard aan het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen. Onder 
meer door het ontwikkelen van brancheplatforms en het uitwerken van arrange-
menten voor re-integratie in de WERKTOP.

Diversiteit
Iedereen mag meedoen in Zoetermeer. Met de WERKTOP, waarin het convenant 
‘Diversiteit en gelijke behandeling in bedrijf’ is opgegaan, werken we aan kansen 
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en aan gelijke behandeling voor 
iedereen.

Integraal inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het uitbouwen van het in 2011 ontwikkelde inkoop- en aanbestedingsbeleid, 
onder meer door Meet & Greet’s.

Startende ondernemers
Vanuit de SEA ondersteunen we startende ondernemers met onder meer een 
leergang zzp’ers, coaching door ervaren ondernemers  en netwerkbijeenkomsten.

In een unieke brede samenwerking zetten het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de 
gemeente zich in om het ondernemersklimaat te verbeteren, de werkgelegenheid te vergro-
ten, het aantal uitkeringsgerechtigden te verlagen en de samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven te verbeteren. Dit zijn in de periode 2010-2014 onze speerpunten.

De speerpunten van de SEA in 2013-2014

Edo Haan, wethouder Werk en Inkomen                                      Bé Emmens, wethouder Economische Zaken
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Wat deed de WERKTOP in 2012?
Kort gezegd: mensen die aan de zijlijn staan weer aan de slag krijgen. Die gedachte stond 

in de WERKTOP centraal. Deze innovatieve Zoetermeerse aanpak voor een duurzame 
arbeidsmarkt werd in 2012 gedragen door publieke en private partijen. Met resultaat! In 

de Zoetermeerse aanpak staan cocreatie, flexibiliteit en resultaatgerichtheid centraal. 

Feit :
Deze aanpak is goedkoper en efficiënter 
dan andere re-integratieinstrumenten. 

DE MIDDELEN

Enquête
Onder ondernemers werd een enquête gehouden: daaruit 
blijkt dat de proefplaatsing het favoriete instrument is.

Diner pensant
Ondernemers en ambtenaren brainstormden in een diner 
pensant over de WERKTOP. Sommige ideeën zijn meteen in de 
aanpak verwerkt! 

Arrangementen op de werkvloer
Ondernemers geven mensen de kans op de werkvloer te laten 
zien wat zij kunnen. Zo stappen ze gelijk de praktijk in.

 
DE ZOETERMEERSE AANPAK

DEELNEMENDE 
ONDERNEMERS

PLAATSINGEN IN 
EEN REGULIERE BAAN

STAGE- EN RE-INTERGRATIE 
PLAATSEN

PLAATSINGEN VIA 
ARRANGEMENTEN

MENTORSCHAP
VOOR KANDIDATEN

“ Nu ik weer aan de slag ben voel ik me 
 veel beter. Ik vind het fijn dat ik de vrijheid 
 heb om zelf mijn werk in te delen.”
                                       Galal Sharafkhani

 “ In de kaartenbakken van de 
 gemeente zitten hele goede  
 mensen. Mensen die een   
 enorme drive hebben juist 
 doordat ze het een periode wat minder hadden.  Je zult versteld
 staan wat een loyaliteit ze op de werkvloer vertonen!”
                      Ronald Baptiste, directeur HABO GWW

Feit : 
Een op de twintig mensen van de 
Zoetermeerse beroepsbevolking 
heeft geen werk.

Een prettig gesprek
In een ongedwongen setting ontmoetten toekomstig werkne-
mers, ondernemers en medewerkers van de Taskforce WERK-
TOP elkaar. Uitgangspunt was wat mensen kunnen, hoe ze dat 
goed kunnen presenteren en welk bedrijf bij hen past. Verschil-
lende matches zijn daar gemaakt!

WERKTOP conferentie
Op 31 mei 2012 wisselden zo’n 240 ondernemers, wethouders, 
ambtenaren en andere belangstellenden van gedachten over 
deze nieuwe publiek-private samenwerking. Demissionair 
staatssecretaris Paul de Krom en hoogleraar Herman Wijffels 
benadrukten het belang van dit Zoetermeerse initiatief in de 
huidige samenleving.

Wethouder Edo Haan ondertekent 
het WERKTOP-convenant tijdens de conferentie.
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Lintjesregen
Op 1 mei kregen 21 Zoetermeerse bedrijven het SEBO-keur-
merk. Het keurmerk prijst Sociaal Economisch Betrokken On-
dernemen, onder meer voor de WERKTOP.  De ‘lintjes’ gingen 
naar Cofely, Concave, DNO Telematica, Era Contour, Floralis 
Boskoop, Groenprojecten Zoetermeer B.V, Intratuin, Leen Men-
ken, Menu Italiano, Milieu Express, Nutricia, Rabobank Vliet-
streek-Zoetermeer, Rademaker Installatietechniek, Siemens, 
De Sniep, Tulip Inn Hotel, Van Dorp Installaties, Van Koppen 
& Van Eijk, Vanveen informatica, VL MailService/SelektVracht, 
WoonZorgcentra Haaglanden. 
In totaal komt het aantal ondernemers met een SEBO-keurmerk daarmee op 31, AT-KB, 
Bakker Ammerlaan,  Blomsma Print & Sign, Den Elzen Schadeherstellers, HABO GWW, 
Jongerius Bakker,  McDonald’s, SKN Bouw, Teleperformance en Van Emmerik Elektro-
techniek kregen de onderscheiding al eerder. 

Zij volgen daarmee het voorbeeld van de gemeente Zoetermeer. Zo starten ze onder 
meer een ondernemersloket en gaan meer investeren in contacten met ondernemers. 
Bij de uitreiking vertelde Hans van Hoven van de Blomsma Groep aan de groep ambte-
naren en ondernemers waarom hij contact met de gemeente zo belangrijk vindt. 
“Ga samenwerken! Dan is 1+1=3.”

Ook Zoetermeer blijft haar dienstverlening aan ondernemers vernieuwen. Zo kunnen 

bedrijven sinds kort gebruik maken van 
eHerkenning, waarmee eenvoudig online 
diensten zijn af te nemen. Nu gaat dat bij-
voorbeeld om het maken van een melding 
van een evenement of een subsidieaan-
vraag oud papier. De online producten en 
diensten worden in overleg met onderne-
mers gaandeweg uitgebreid.

Zoetermeer  is voorbeeldgemeente
Op 10 oktober reikte wethouder Patrick 
van Domburg het ‘Bewijs van Goede 
Dienst’ uit aan de gemeenten Voor-
schoten en Wassenaar. Hierop staan de 
punten die zij gaan verbeteren in hun 
dienstverlening aan ondernemers. 

Kapsalon Verstand van Haar|Zaken 
op Leerpark Dordrecht

Sollicitatietraining in het kader 
van de WERKTOP

Samen aan de slag
Herman Wijffels tijdens de 

WERKTOP-conferentie
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“U moet de bal er in schieten, maar wij brengen u graag in een 
goede positie.” Zo opende scheidend burgemeester Waaijer 
een van de Meet & Greets van dit jaar. Bij deze netwerkbijeen-
komsten wisselen ondernemers en gemeente van gedachten. 
Joost den Elzen van de RVOZ: “Het is goed dat de gemeente 
hier tijd in investeert. Ondernemers vragen zich af bij wie ze 
moeten zijn. En, kost alle regelgeving me niet te veel tijd? Meet 
& Greets nemen die drempels weg.” Het ging onder meer over 

de inkoop- en aanbestedingsprocessen en het belang dat de 
gemeente hecht aan maatschappelijk verantwoord onderne-

men. Zo zijn criteria als Social Return On Investment opgenomen in het inkoop-
beleid. “Als wij iemand in dat kader een kans geven op de arbeidsmarkt, hopen we 
dat wij vervolgens een kans krijgen bij de gemeente,” zei Den Elzen. Dat het goed 
zit met die wederkerigheid is al gebleken. Koen van Bemmel, accountmanager bij 
de gemeente: “Naar aanleiding van vorige Meet & Greets zijn er diverse matches 
geweest tussen Zoetermeerse ondernemers en de gemeente.”

Metaalbedrijf Damman was de plek  waar 
het ID college samen met de SEA het on-
derzoek ‘Boeien, binden, behouden in een 
lerende organisatie’ uitvoerde. Het initi-
atief hiervoor kwam van de directeur van 
Damman, Don Verdonck. Hij wilde weten 
hoe hij de betrokkenheid van zijn werkne-
mers kon vergroten en het imago van de 
metaalsector kon verbeteren. De techniek 
is immers één van de sectoren waar een 
tekort aan geschoold personeel dreigt. On-

derzoeker Ronald Roos  (scholingsadviseur 
Leerwerkloket): “De mensen van Damman 
zijn trots op hun werk en zien zichzelf als 
echte vakmensen. Ze vinden het mooi dat ze iets concreets maken en willen dat graag 
aan jongeren laten zien, bijvoorbeeld in een kort, flitsend filmpje, bedrijfsbezoeken en 
het geven van gastlessen op school.” Het bedrijf en het ID College gaan met de ideeën 
aan de slag. “Opvallend was ook dat de werknemers erg tevreden zijn over de scho-
lingsmogelijkheden bij Damman. Het onderzoek illustreert dat een goede band tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt belangrijk is. In elke fase van je loopbaan.”

Verregaande automatisering bij metaalbedrijf Damman. 
Foto: Ronald Roos

Matches volgen op Meet & Greets

Damman:  leren van je werknemers

“ De wijze waarop de maatschappij ingericht is, de manier van  
 werken, past niet bij de mens van nu. Mensen willen erkend
 en herkend worden in hun kwaliteiten, en daarmee een 
 bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.    
                               Hoogleraar Herman Wijffels tijdens de WERKTOP

Samen aan de slag



Vrouwen Netwerk Zoetermeer & omstreken organiseert jaar-
lijks een inspiratieavond voor ondernemende vrouwen. Dit jaar 
werd in samenwerking met de SEA ‘klantfluisteraar’ Jan van 
Setten uitgenodigd. In hoog tempo en met veel humor gaf Van 
Setten tips om klanten voor je te winnen en zette daarmee de 
ruim tachtig aanwezigen aan het denken. Voorzitter Carolyne 
Zevenhuizen: “ Als je je eigen bedrijf aan het opzetten bent, is 
het soms lastig ergens bij aan te sluiten. Deze vrouwen willen 
we inspireren, en met ons netwerk en op deze avond een duw-
tje in de rug geven.” Wethouder Edo Haan, die de bijeenkomst 

opende, is blij met het initiatief: “Het is ontzettend goed dat on-
dernemers zich op deze manier laten inspireren. De moeilijke 
economische situatie waar we ons in bevinden houdt nog wel 

Samenwerking op Werkplein succes

even aan. Om daar goed mee om te kunnen gaan, hebben we 
creatieve ondernemers nodig.”

Starters konden in 2012 ook terecht bij de Kamer van Koophan-
del voor de tweede en derde editie van de leergang zzp’ers. Om 
jonge ondernemers en ondernemende studenten te verbinden 
en inspireren vond op 6 december 2012 het Breaking Out Con-
gres plaats, in Zoetermeer specifiek gericht op mbo’ers.

Vrouwen Netwerk Zoetermeer inspireert starters
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Sinds 1 september 2011 werken de 
gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-
Nootdorp samen op het gebied van  
arbeidsmarktbeleid. Het Werkplein Zoe-
termeer zet zich sinds deze datum ook 
in voor werkzoekenden en werkgevers 
uit Pijnacker-Nootdorp. 

Wethouder Edo Haan: “In een groter ge-
bied is er sprake van meer diversiteit aan 
werkgelegenheid en een groter palet aan 
potentiële werknemers. Hierdoor worden 
de kansen op het vinden van een baan én 
het vinden van een geschikte nieuwe me-
dewerker groter. De proactieve dienstver-
lening van het Werkgeversservicepunt 

Zoetermeer slaat echt aan.” Bert van  
Alphen, wethouder Sociale Zaken Pijn-
acker Nootdorp: “Ondanks de economi-
sche crisis zijn er de afgelopen periode 
meer mensen uit Pijnacker-Nootdorp 
aan het werk gekomen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit te maken heeft met de 
goede samenwerking op het Werkplein. 
Hierdoor kunnen we meer maatwerk 
leveren aan werkgevers en werkzoeken-
den.” In 2013 zal het Werkplein verhui-
zen naar de locatie van het oude post-
kantoor aan de Markt, om zo nog beter 
toegankelijk te zijn. Er zijn plannen om 
het Werkplein op deze locatie uit te brei-
den tot een Ondernemershuis waarin 

ondernemers, gemeente, instanties als 
Kamer van Koophandel en brancheorga-
nisaties en werknemers elkaar kunnen 
ontmoeten.

“ Per dag heb je 2500 potentieel innovatieve gedachten,
 die je in kunt zetten voor je bedrijf en je klanten! 
 Wat een kansen!”             

Jan van Setten



wel de ideale locatie voor deze plannen,” zo rea-
geerde RVOZ-voorzitter Mathieu Souren op het 
advies. 

Leren van wat er al is
Wethouder Edo Haan: “We gaan er echt mee aan de slag, de eer-
ste afspraak staat al. We moeten de beste elementen van dingen 
die er al zijn combineren. Dit voorjaar hebben we met de SEA 
een bezoek gebracht aan Leerpark Dordrecht. Daar komen le-
ren, werken en wonen op een unieke manier samen. Het onder-
wijsaanbod is afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven, wat 
studenten meer kans op een baan geeft. Er zijn leerwerkbedrij-
ven waar studenten het vak in de praktijk leren, en die bedrijven 
zelf kunnen gebruiken voor de bijscholing van hun eigen men-
sen. Zo is de brandweerkazerne daar ook een leerwerkplek, en 
is er een kapsalon die echt in bedrijf is. Dat spreekt studenten 
aan. Die kant moeten we op, natuurlijk toegepast op de situatie 
in Zoetermeer.”

Lees het hele rapport op www.dekrachtvandeondernemer.nl.
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‘Het roer moet om: op naar hybride leren!’. Dat is de conclusie 
van het zesde onderzoek in het kader van de Kracht van de On-
dernemer. Dit project is een initiatief van Rabobank Vlietstreek-
Zoetermeer, Kamer van Koophandel en de gemeenten Zoeter-
meer en Leidschendam-Voorburg. De focus lag dit jaar op de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Die kan en moet 
beter. Er gebeurt op dat gebied al veel in de regio maar, zeggen 
de onderzoekers, initiatieven zijn versnipperd en kwetsbaar. Als 
de aanjager of de financiering stopt, is vaak al het werk voor 
niets geweest. De urgentie is duidelijk en de wil is bij alle par-
tijen aanwezig, het is nu zaak dit breder te borgen en te stroom-
lijnen.

Grenzen weg
Wat moet er dan precies gebeuren? Uit het onderzoek, work-
shops en de congresavond bleek dat leren veel meer hybride 

moet worden. De gren-
zen tussen onderwijs 
en bedrijfsleven moeten 
weg. Zowel onderwijs als 

bedrijfsleven staan daar-
voor open, zo bleek uit 
interviews op het podium 
met Gharty Filemon van 
WZH, Rob Pieterse van 
Schouten Bouw, Joan Remmerswaal van Van Dorp Installaties 
en Nop Koch van ROC ID College. Het vraagt wel investeringen 
van beide kanten. Hans de Boer, voormalig voorzitter van de 
Taskforce Jeugdwerkloosheid en mede-bedenker van de Vakcol-
leges, zei op het congres: “Jullie ondernemers moeten niet aan 
het eind van de opleiding aan de poort rammelen dat studen-
ten niet de goede dingen geleerd hebben, jullie moeten meteen 
verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs. Direct na de 
CITO-toets leerlingen laten zien welk vak ze kunnen leren en 
wat ze daarvoor nodig hebben!” 

Fysieke ontmoetingsplaats
Om dat te realiseren zou er een fysieke ontmoetingsplaats 
moeten komen voor onderwijs en bedrijfsleven. Waar een klein 
groepje enthousiastelingen de sneeuwbal aan het rollen kan 
krijgen en studenten en bedrijven elkaar echt kunnen leren 
kennen. “Misschien is het Ondernemershuis dat in 2013 start 

Kracht van de Ondernemer

“ Als ik mensen aanneem, geloof ik 
 in ze en ben ik dus bereid in ze 
 te investeren!”

Gharty Filemon, WZH
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Bekijk het laatste nieuws over de Sociaal Economische Agenda op www.zoetermeer.nl/sea!

Per 1 november 2012 heeft Kevin de Kok 
het stokje overgenomen van Yvonne van 
Amstel als programmamanager SEA. Kevin 
werkt sinds 2007 bij de gemeente Zoeter-

Kevin de Kok nieuwe programmamanager 
Sociaal Economische Agenda

meer, onder meer als beleidsmedewerker 
Economie en de afgelopen jaren als wijk-
manager van Oosterheem. Yvonne van Am-
stel: “Ik heb ruim vier jaar met heel veel 

plezier gewerkt aan de SEA. De Sociaal Eco-
nomische Agenda is in die tijd een begrip 
geworden. Het is een schoolvoorbeeld van 
een gelijkwaardige publiek-private samen-
werking, waarbij 1+1 echt 3 is. We hebben 
met elkaar prachtige resultaten neergezet 
en ik dank de Zoetermeerse ondernemers, 
en de bestuurders, voor hun advies, ver-
trouwen en inzet.” 

Aan Kevin de Kok nu de taak om met alle 
SEA-deelnemers verder te werken aan een 
economisch gezond en sociaal Zoetermeer. 
“Mensen met elkaar verbinden is essenti-
eel. Economie, sociale zaken en werkgele-
genheid zijn belangrijke beleidsthema’s, 
maar je moet het ook praktisch aanpak-
ken. Openingen vinden om samen dingen 
te bereiken. Ik ga graag in gesprek: wat heb 
je nodig, wat kunnen we voor elkaar bete-
kenen en ook: wat mogen we van elkaar 
verwachten? In Oosterheem verbond ik 
gemeente en bewoners; ik zet mijn kennis 
en ervaring nu graag in voor ondernemers. 
Dat betekent de komende maanden véél 
koffie drinken, maar gelukkig hou ik van 
koffie dus dat komt zeker goed!”

“ Zoetermeer denkt in mogelijkheden
 en niet in beperkingen.”
 Demissionair staatssecretaris Paul de Krom op de WERKTOP

“ Zoetermeer loopt op veel terreinen  
 voorop. Dat moeten we inzetten  
 om de stad positief onder de  

aandacht te brengen.” 
 Mathieu Souren, voorzitter RVOZ

“ We zijn er trots op dat we 
 in Zoetermeer ondernemers 
 hebben die hun nek uitsteken.”           Wethouder Edo Haan

“  Als iets bijdraagt aan een betere  
 maatschappij zetten we ons daar 

graag voor in.” 
Peter van Koppen, mede-eigenaar Van Koppen & Van Eijk


