Met focus samen sterker!
Hoofdlijnen Economische Agenda Gouda 2018 - 2020
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1.

Inleiding

“Zonder samenwerking valt er geen prestatie te behalen”1
Sinds het verschijnen van het Economisch Actieprogramma 2014-2015 hebben Gemeente Gouda en Gouda Onderneemt geconstateerd dat het gestructureerd samenwerken aan versterking van het economisch klimaat in Gouda
vruchten afwerpt. Een bloemlezing van de behaalde resultaten is opgenomen in de Economische Agenda Gouda
2018-2020, “De kracht van de economie: samenwerken loont!’.
Door het benoemen van negen thema’s is een samenhangend kader gevormd dat richting geeft aan de gezamen
lijke uitvoering van activiteiten die leiden tot een vitale stad, vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid.

1

Aldus aanvoerster Nederlands elftal bij behalen van de titel Sportploeg van het jaar 2017.
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Voldoende werkgelegenheid

1.

Inleiding

De Economische Agenda Gouda 2018-2020 beschrijft de resultaten en stand van zaken met betrekking tot de negen
thema’s die onderdeel vormen van de economische agenda en biedt een vooruitblik op de manier waarop de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt in de komende twee jaar aan deze thema’s willen werken.
Vanwege de omvang van de Economische Agenda Gouda 2018-2020 is gewicht toegekend aan die onderwerpen uit
de economische agenda waar Gouda en Gouda Onderneemt de komende jaren ècht het verschil willen maken. Dit
document biedt hiervan een beknopte weergave.
De Economische Agenda Gouda 2018-2020 en deze samenvatting op hoofdlijnen kunnen zelfstandig van elkaar
gelezen worden.
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Schematisch hangen de twee documenten als volgt samen:

Economische Agenda Gouda 2018-2020
Resultaten, stand van zaken en vooruitblik
Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Thema 6

Thema 7

Thema 8

Thema 9

Structuurversterking

Ruimtelijk
beleid

Vestigings-
klimaat
en dienst-
verlening

Innovatie
en kennis-
management

Ondernemerschap en
starters

Stadsmarketing en
toerisme

Programma
binnenstad

Onderwijs en
arbeidsmarkt

Duurzaamheid

Met focus samen sterker!
Hoofdlijnen Economische Agenda Gouda 2018-2020
Uitgangspunten
samenwerking

Bedrijventerreinen

Binnenstad

Onderwijs en arbeidsmarkt

Schema 2: Samenhang uitgebreide economische agenda en samenvatting
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2.

Uitgangspunten samenwerking

Gemeente Gouda en Gouda Onderneemt werken samen op basis van een aantal uitgangspunten die
hieronder verwoord zijn.

uitvoering te geven aan een economisch actieprogramma

2.1. Waarderen ondernemerschap

en ondernemerschap te waarderen. De jaarlijkse bedrijvenborrel en de organisatie van de regionale ondernemersprijs

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, investerings-

Midden-Holland zijn hier voorbeelden van. Zorginstellingen

kracht en vernieuwing en dragen bij aan de leefbaarheid in

zijn sociale ondernemers en zorgen voor veel werkgelegen-

de stad door hun betrokkenheid bij het verenigingsleven

heid in de stad. Gouda Onderneemt heeft het cluster Zorg

en maatschappelijke instanties. De gemeente Gouda werkt

en Welzijn daarom expliciet opgenomen in de koepel van

aan een goed vestigingsklimaat. De gemeente investeert in

Gouda Onderneemt. Dit geldt evenzeer voor het cluster

accountmanagement, acquisitie, centrummanagement en

onderwijs. De onderwijsinstellingen zijn belangrijke werk-

ondersteuning voor Gouda Onderneemt. Ook is een onder-

gevers in Gouda, maar zijn daarnaast verantwoordelijk

nemersloket actief en heeft de gemeente een duurzaam-

voor de opleiding van toekomstige werknemers. Nauwe

heidsmakelaar aangesteld die ondernemersinitiatieven kan

samenwerking tussen ondernemers en onderwijs draagt bij

ondersteunen. Sinds de oprichting van Gouda Onderneemt

aan een gezond vestigingsklimaat maar is niet vanzelfspre-

werken gemeente Gouda en ondernemers samen aan het

kend. Daarom faciliteert de gemeente deze samenwerking

versterken van de economie van Gouda o.a. door samen

waar nodig.

8

Duurzaamheid raakt aan alle thema’s in de economische

In de komende jaren zal de gemeente zich voorbereiden

agenda. Vanuit Gouda Onderneemt is daarom het initiatief

op de implementatie van de omgevingswet. Het gemeen-

genomen om het D
 uurzaamheidsPlatform Gouda (DPG) in-

tebestuur heeft middelen vrij gemaakt om een start te ma-

tegraal op te nemen in de koepel van Gouda Onderneemt.

ken met het opstellen van een stadsvisie en een regionale

Voor een overzicht van de huidige samenwerking binnen

visie voor Gouda. Dit gebeurt in een interactief proces

Gouda Onderneemt, zie bijlage 1. Actieve samenwerking

waaraan ook ondernemers zullen deelnemen. In het pro-

gericht op versterking van de Goudse economie aan de

ces van visievorming wordt onder meer de identiteit van

hand van een economische agenda geeft uitdrukking aan

Gouda in brede zin benoemd die uitgangspunt vormt voor

het belang dat de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt

een (nieuwe) positionering van Gouda. Samenwerken en

hechten aan de ondernemers die de stad rijk is.

ICT zijn voorbeelden van identiteitsvormende waarden. In
de Economische Agenda Gouda 2018-2020 wordt hieraan

2.2. Ruimte voor ondernemerschap

gerefereerd onder de termen SLIM city en SMART city
wat staat voor het vormen van nieuwe coalities om lastige
(maatschappelijke) vraagstukken vanuit nieuwe (al dan

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Het Rijk heeft

niet technische) invalshoeken op te lossen.

de volgende doelstellingen geformuleerd voor de invoe-

In ruimtelijke zin zal de gemeente samen met onderne-

ring van deze wet:

mers in de komende jaren zowel voor de werklocaties als

•

Minder en overzichtelijke regels

de binnenstad bouwstenen opstellen voor de stadsbrede

•

Meer ruimte voor initiatieven

omgevingsvisie die de gemeente in het kader van de Om-

•

Lokaal maatwerk

gevingswet moet maken.

•

Vertrouwen
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2.

Uitgangspunten samenwerking

2.3. Een bereikbare stad

Er zijn gedeelde zorgen over de aanpassingen die het

De gemeente heeft een nieuw mobiliteitsplan opgesteld.

de doorstroming op de A20 aan te pakken. Een brede

De ondernemers worden nauw betrokken bij de uitwerking

lobby voor behoud van de toe- en afrit 11 op de A12 zal

van het mobiliteitsplan en bij de keuze van oplossingen

komende jaren de nodige aandacht blijven vragen om

zal de gemeente samen met ondernemers zoeken naar de

de bereikbaarheid van Gouda en de werklocaties en de

meest gewenste variant.

verkeersdoorstroming in de stad veilig te stellen.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt om

Parallelstructuur A12 met Amaliabrug (bron: Heijmans)
10

2.4. Een duurzame stad
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de economische agenda. De uitdagingen die er zijn op het gebied
van duurzaamheid worden steeds urgenter gevoeld en
breed gedragen. Het kabinet Rutte III wil in 2030 de uitstoot
van CO2 met 49% gereduceerd hebben ten opzichte van
1990. Gouda heeft de ambitie om in 2040 CO2 neutraal
te zijn. Ondernemers spelen hierin een belangrijke rol. Het
Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) werkt, samen met
de gemeente en ondernemers, al enkele jaren gestaag aan
projecten die bijdragen aan deze doelstelling door te werken aan energiebesparing en het opwekken van duurzame
energie op de bedrijventerreinen. “In 2030 zijn er forse
stappen gezet, we willen bij de koplopers horen”, aldus
Teun Bokhoven, voorzitter van DPG. In regionaal verband
participeren gemeente Gouda en het DPG in het pilotproject Regionale Energie Strategie Midden-Holland. Naast
energie(besparing) zijn er ook andere uitdagingen op het
Pilotregio’s Regionale Energiestrategie
(bron: http://regionale-energiestrategie.nl)

gebied van duurzaamheid zoals klimaatadaptatie, circulaire
economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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2.

Uitgangspunten samenwerking

2.5. Een onderscheidende stad
Voor middelgrote steden is een positie in de markt voor
bedrijfsvestiging niet langer vanzelfsprekend. Gouda zal
meer inspanningen moeten leveren om zich te positioneren en door positieve branding onder de aandacht te
brengen van potentiële vestigers. Zelfbewustzijn, kennis
van de eigen sterke punten en weten hoe je jezelf wilt
positioneren zijn hiervoor essentieel.
Focus binnenstad: kaas
Gouda heeft de afgelopen jaren in de binnenstad ingezet
op kaas, cultuurhistorie en stroopwafels. De stevige focus
op deze positionering werpt vruchten af: steeds meer
recreanten en toeristen weten Gouda te vinden. Bezoekers-

Overzicht deelnemers van DuurzaamheidsPlatform Gouda (2017)
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Impressie van het interieur van de Cheese Experience
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2.

Uitgangspunten samenwerking

aantallen kennen een groei van meer dan 15%. Het

Naast ICT bedrijven zijn er ook veel innovatieve maakbe-

realiseren van de Cheese Experience versterkt de geko-

drijven gevestigd in Gouda en de regio. Smart Industry

zen positionering en is van groot belang voor de verdere

wordt getypeerd als de Vierde Industriële Revolutie. Deze

ontwikkeling van de bezoekersaantallen naar Gouda.

ontwikkeling is relevant voor de hier gevestigde MKB
bedrijven. Het Innovatieplatform werkt samen met Holland

Ook de participatie van Gouda in Cheese Valley, een regi-

Instrumentation en Innovation Quarter om kansen voor het

onaal samenwerkingsverband van de gemeenten Gouda,

Goudse en regionale bedrijfsleven te verkennen.

Bodegraven-Reeuwijk, Woerden en Krimpenerwaard, om
de streek met het thema kaas te promoten, draagt hier
aan bij.
Focus bedrijventerreinen: ICT en Smart Industry
Gouda is ook ICT stad met een bovengemiddeld aantal
Supinfo International University vestigt zich in Gouda

ICT bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Supinfo, de
Franse ICT universiteit, kan uitgroeien tot een verbindende
schakel binnen dit cluster. Door samen te investeren in

2.6. Samen voor een sterke regio

een ICT business campus kan Gouda zich ontwikkelen
tot een ICT-stad van betekenis. Dit maakt de stad nog

Regio Midden-Holland is een netwerksamenwerking die

aantrekkelijker voor (ICT) bedrijven wat kan leiden tot een

bestaat uit de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bo-

economische impuls voor Gouda.

degraven-Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen. Er is een
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Het komende jaar zullen hiervoor visies worden opgesteld.
Ook de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
staat op deze tafel geagendeerd. In regionaal verband
verkennen ondernemers de kansen voor nauwere samenwerking. Hiervoor is op initiatief van Gouda Onderneemt
het platform Midden-Holland Onderneemt opgericht. De
komende jaren wordt onder andere onderzocht op welke
manier de thema’s innovatie en Smart Industry in regionaal verband breder opgepakt kunnen worden. Daarnaast
is al een lobbytraject gestart om de bereikbaarheid van de
regio te verbeteren (behoud afrit 11 op de A12, Bode
Deelnemers Innovatieplatform (2017)

gravenboog, Algerabrug).

bestuurlijke tafel Onderwijs, Economie en Arbeidsmarkt
actief. Deze tafel ontwikkelt zich tot een zogenaamd “triple helix” overleg, sinds vertegenwoordigers uit ondernemersverenigingen en onderwijs hierbij ook aansluiten. Binnen het overleg worden (ruimtelijk) economische thema’s
behandeld zoals voldoende ruimte voor bedrijventerreinen
en kantoren, en de zorg voor levendige (winkel)centra.
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3.

Bedrijventerreinen

“Voor het bedrijfsleven en vastgoedeigenaren liggen de komende jaren grote uitdagingen en kansen, op het gebied
van een herontwikkeling van Goudse Poort, het organiseren van een sterk ICT cluster en verduurzaming van de
bedrijventerreinen. Door intensieve samenwerking kunnen we die kansen met elkaar verzilveren”.
Jan de Laat, wethouder

Voor de bedrijventerreinen ligt de focus de komende jaren
op de volgende onderwerpen:
1. Aanpak (kantoren)leegstand - Versnellingskamer
Goudse Poort

3.1. Aanpak (kantoren)leegstand Versnellingskamer Goudse Poort
Met name de aanpak van (kantoren)leegstand vraagt de

2. Ontwikkeling ICT business campus in combinatie
met faciliteren komst Supinfo

komende jaren nadrukkelijk de aandacht. Een grote prioriteit binnen dit thema ligt de komende twee jaar bij de revi-

3. Energietransitie en duurzaamheid

talisering van Goudse Poort. Doel is de kantorenleegstand

Energietransitie en duurzaamheid wordt door DPG uit

te verminderen en de werkgelegenheid en vitaliteit van het

gewerkt in samenwerking met ondernemers en de mede-

gebied te verbeteren. Daartoe is in 2017 een Ontwikkel-

werkers duurzaamheid van de gemeente. Zie ook 2.4.

strategie Goudse Poort opgesteld, zie afbeelding.
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Intentieovereenkomst ontwikkelstrategie Goudse Poort, 23 november 2017

gebiedsaanpak
intentieovereenkomst

Goudse Poort
23 november 2017

GOSTORES

GOOFFICES

detailhandel

horeca

leisure

parkeren

sport

herontwikkeling/vernieuwing

ontmoeting

verbetering OV

horeca

ICT cluster

zichtbaarheid

aansluiten op groenkwaliteit Hanzesingel

parkeren

zichtlocaties

herontwikkeling/vernieuwing
verbetering OV
aansluiten op groenkwaliteit Hanzesingel

GOLIVING
kans voor wonen
maatschappelijke voorzieningen
verbetering OV
verbetering oversteekbaarheid
verbeteren/toevoegen routes naar omgeving

GOBUSINESS
bedrijfsverzamelgebouw

DE ONTWIKKELSTRATEGIE

kleine flexibele kantoorconcepten
herontwikkeling
benutten zichtlocaties
logistiek
aansluiten op groene kwaliteiten Hanzesingel
zichtlocaties
verbeteren orientatie naar de Burg. van Reenensingel
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De ontwikkelstrategie geeft weer hoe de marktkansen te verzilveren
DE ONTWIKKELSTRATEGIE
en daarbij
de bestaande gebiedskwaliteiten te gebruiken. Haalbaar
De ontwikkelstrategie geeft weer hoe de marktkansen te verzilveren en daarbij de
en uitvoerbaar.
Ten aanzien van stedenbouw, ruimtelijke ordening,
bestaande gebiedskwaliteiten te gebruiken. Haalbaar en uitvoerbaar. Ten aanzien
van stedenbouw, en
ruimtelijke
ordening, samenwerking
en financiën.
Het geeft de
samenwerking
financiën.
Het geeft
de uitwerking
van de agenda,
uitwerking van de agenda, volgend uit het marktperspectief.
volgend uit het marktperspectief.

De uitvoering van de Ontwikkelstrategie en het behalen van

“Er is een duidelijk tekort aan goed opgeleid technisch

de bijbehorende doelstellingen zal meerdere jaren v ragen.

personeel en daarom doen we er met elkaar alles aan om

De start ligt bij het aanpakken van de ‘Shell-entree’ van

organisaties ‘future proof’ te maken. De komst van een

Goudse Poort en het opstarten van gezamenlijke mar-

gerenommeerde IT campus als Supinfo maakt deze missie

keting en acquisitie. Daarnaast werken partijen aan een

compleet”

verkenning van zogenaamde ‘gebiedsdeals’.

Jan de Laat, wethouder

3.2. Ontwikkeling ICT business campus in combinatie met faciliteren
komst Supinfo
De ontwikkeling van een internationale ICT business
campus is een grote kans voor Gouda. Op 8 februari 2017
heeft Supinfo, een Franse internationale ICT universiteit
aangegeven zich in Gouda te willen vestigen. Sindsdien
wordt met vereende krachten gewerkt aan de realisatie
van deze ambitie. De komende jaren zal hierop intensief
worden doorgezet.
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“Samenwerken aan Supinfo past naast de vele andere
thema’s perfect in de uitvoering van het Actieprogramma
Economie Gouda”.
Nico Voogt, voorzitter Gouda Onderneemt!

4.

Binnenstad

‘’Wat Gouda sterk maakt is de enorme samenwerking en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en
vrijwilligers. Samen zorgen we ervoor dat Gouda een bruisende stad is én blijft!’
Daphne Bergman, voormalig wethouder

4.1. Programma binnenstad
Voor de binnenstad ligt de focus de komende jaren op de

Het doel van de werkgroep binnenstad, waarin alle par-

volgende onderwerpen:

tijen die actief zijn in de binnenstad bij elkaar gebracht
zijn, is om de stad nog aantrekkelijker te maken voor

1. Programma Binnenstad

bewoners, bezoekers en bedrijven. Daartoe worden veel

2. Gouda 750

projecten en activiteiten ontplooid. De samenhang wordt

3. Versterken toeristisch aanbod

bewaakt in het programma binnenstad. De programma
coördinator binnenstad zorgt voor een goede interne
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afstemming en afstemming met partijen in de stad. De

Dit geeft richting aan het vaststellen van de projecten en

centrummanager is vooral de verbindende schakel met de

activiteiten die met voorrang opgepakt worden. De ge-

ondernemers en vrijwilligers in de binnenstad.

meente neemt het voortouw om samen met alle betrokken

De werkgroep binnenstad heeft in de afgelopen jaren

partijen een nieuwe visie voor de binnenstad op te stellen.

gericht toegewerkt naar de realisatie van het in 2012

Gouda moet inzetten op het realiseren van een onder-

opgestelde “droombeeld” voor de stad in 2016. Vanwege

scheidende binnenstad die aantrekkelijk is en blijft voor

deze succesvolle benadering zal de werkgroep binnen-

bezoekers en ondernemers die zich in Gouda willen

stad komend jaar het droombeeld voor 2022 opstellen.

vestigen. We willen een bruisende binnenstad zijn waarbij
een mix aan functies zoals winkels, horeca, leisure, maatschappelijk, wonen, en dienstverlening in samenhang met
elkaar zorgen voor een unieke beleving. Ook is het belangrijk om de lokale en regionale inwoner trouw te laten
zijn en houden aan de stad (“community building”). Het
opbouwen van een community kan ondersteund w
 orden
met verschillende loyaliteit systemen. Een stadsbreed
loyaliteitssysteem kan Gouda en de Goudse onder
nemers helpen om in contact te komen en te blijven met
de klanten en de bezoekerservaring aan winkel, horeca
gelegenheid, culturele instelling, dienstverlener in de stad
te optimaliseren en te laten aansluiten bij de klantbehoefte.

Werken aan een toekomstvisie voor de binnenstad
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Joyn Urban wil de ondernemers in Gouda een aanbod

doen voor de uitrol van hun systeem in Gouda. SOG en

uitmonden in het vernieuwde vervolg van het stadsmarke-

de gemeente ondersteunen dit aanbod en faciliteren in

tingbeleid van Gouda.

organiserende zin.

4.3. Versterken toeristisch aanbod
Er zijn veel ontwikkelingen die Gouda als kaasstad blijvend op de kaart zetten (zie ook 2.5.). We werken mee aan
het mogelijk maken van de “Cheese Experience”, waar

4.2. Gouda 750

bezoekers kunnen horen, zien, ruiken en proeven hoe
de Goudse kaas gemaakt wordt. Daarnaast is het aantal
Goudse kaasmarkten uitgebreid van 10 naar 21 en is de

Met Stadsmarketing werken we aan een sterker imago

opzet uitgebreid met verlevendigende activiteiten. Met het

en een hogere waardering van de bezoekers, bewoners

Nederlands bureau voor Toerisme en omliggende ge-

en bedrijven. Naast blijvende aandacht voor kaas, ligt de

meenten heeft de gemeente “Cheese Valley” opgezet, wat

focus vanuit Stadsmarketing de komende jaren vooral

ook onderdeel is van de denkbeeldige metrolijn “Dutch

op activiteiten binnen het project Gouda 750. Gouda 750

Food en Cuisine” waarmee Nederland internationaal

zal als vertrekpunt worden gebruikt in het zoeken naar de

onder aandacht wordt gebracht. Het toeristisch werk-

identiteit van Gouda. Dit komt terug in de op te stellen

veld werkt hierin nauw samen met de gemeente. Onder

stadsvisie. Op basis hiervan zal een vernieuwde stads-

versterking van het toeristisch aanbod hoort ook een

brede positionering tot stand komen. Op termijn zal dit

uitbreiding van de overnachtingsfaciliteiten in de stad.
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5.

Onderwijs en arbeidsmarkt

“Het onderwerp onderwijs en arbeidsmarkt is urgenter dan ooit. In sommige sectoren dreigt een oververhitting van
de arbeidsmarkt. Dat zorgt ervoor dat bedrijven zich vragen moeten stellen als: heb ik er vertrouwen in dat ik in de
toekomst voldoende goed opgeleid personeel zal hebben? Wat kan ik daar nu al aan doen? Hoe onderhoud ik contact met onderwijsinstellingen, zodat ik zicht heb op wat geleerd wordt? Investeer ik in de relatie met toekomstig
personeel, door stageplaatsen aan te bieden en mijn bedrijf te laten erkennen als leerwerkbedrijf? Ondernemers,
onderwijs en overheid zijn samen verantwoordelijk voor een goed functionerende lokale en regionale arbeidsmarkt.
Hiervoor moeten we elkaar nog beter weten te vinden”.
Jan-Willem van Gelder, wethouder

Voor onderwijs en arbeidsmarkt ligt de focus de komende jaren op de volgende onderwerpen:
1. Doorontwikkelen Techniekpunt Gouda en CIVSmart Technology
2. Versterken lokale arbeidsmarkt
3. Hybride leren
4. Cluster Zorg en Welzijn
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niek op de kinderen (en hun ouders) wordt vergroot. De
komende jaren wordt hierop ingezet.
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart
Technology (CIV Smart Technology) richt zich op ICT,
maakbedrijven en bedrijven waarvoor toepassing van
Smart Technology toegevoegde waarde heeft. Er is op
initiatief van Gouda een kennismakelaar aangesteld die

5.1. Door ontwikkelen Techniekpunt
Gouda en CIV Smart Technology

de verbinding tussen het CIV Smart Technology en de
Goudse en regionale bedrijven legt. Uiteindelijk doel is
het vormen van een netwerk van bedrijven rondom Smart
Technology doordat bedrijven faciliteiten beschikbaar

Techniekpunt Gouda
Om te bevorderen dat kinderen een opleiding kiezen die
past bij de regionale arbeidsmarkt is het Techniekpunt
Gouda opgericht. Het Techniekpunt Gouda werkt momenteel veel met (ingekochte) lesmodules maar zou de
samenwerking met het lokale bedrijfsleven graag verder
intensiveren (o.a. door gastlessen en bedrijfsbezoeken)
waardoor de impact van de kennismaking met tech-
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stellen voor satellietlabs, gastcolleges verzorgen, bedrijfs-

Gouda Werkt!

bezoeken organiseren of eigen personeel in het kader

Werkzoekenden komen via landelijke vacaturesites niet

van “leven lang leren” opleidingsmodules laten volgen bij

altijd in aanraking met de vacatures in hun directe woon-

het CIV Smart Technology. Het CIV Smart Technology zal

omgeving. Hierdoor werken mensen soms onnodig ver

hierdoor een duurzaam onderdeel gaan vormen van het

van huis. Werkgevers daarentegen hebben graag lokaal

“onderwijs ecosysteem” voor ICT en technische bedrijven
in Gouda en in de regio.

5.2. Versterken lokale arbeidsmarkt
Kom binnen bij bedrijven
Komend jaar zal Gouda net als de afgelopen twee jaar
meedoen aan de uitvoering van het project “Kom binnen
bij bedrijven”. Hierbij kunnen studenten, mensen die werkloos zijn of vanuit bestaand werk een andere baan zoeken,
op een bepaalde dag in het jaar bedrijven bezoeken. Doel
is om op een laagdrempelige wijze bedrijven en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen onder het motto:
“Een warme handdruk is beter dan een koude brief”.

Kbbb: “Een warme handdruk is beter dan een koude brief”
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personeel. Daarom hebben gemeente Gouda en Gouda
Onderneemt het initiatief genomen voor de introductie van
de website www.gouda-werkt.nl. Dit is een lokaal online
platform dat vraag en aanbod naar werk en stages in
Gouda bij elkaar brengt. Werkgevers kunnen vacatures en
stageplekken plaatsen op het platform en werkzoekenden
kunnen hier rechtstreeks op reageren. Op deze manier
kunnen lokale vraag en aanbod naar werk en personeel
beter gematcht worden. In korte tijd zijn vele bedrijven
verbonden aan het platform en het platform biedt momenteel toegang tot meer dan 100 actuele vacatures en
stageplaatsen. De eerste vacatures zijn door gebruik van
de website vervuld en de site wordt goed bezocht. De site
wordt o.a. onder de aandacht gebracht via social media,

Website Gouda Werkt!

5.3. Hybride leren

maar heeft ook een fysieke zichtbaarheid gekregen in
Stadswinkel in de binnenstad. De site is bij de start finan-

Op 12 oktober 2017 vond de tweede werkconferentie

cieel ondersteund door de gemeente Gouda en Gouda

aansluiting onderwijs-bedrijfsleven plaats. Hybride leren,

Onderneemt, maar de bedoeling is dat de website in de

waarbij een deel van het onderwijs in de praktijk bij

toekomst (grotendeels) financieel zelfstandig zal functio-

bedrijven aangeboden wordt, is tijdens de conferentie

neren omdat bedrijven hieraan financieel bijdragen.

benoemd als een uitdaging waaraan we een vervolg willen
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geven. Het CIV Smart Technology experimenteert hier al

initiatieven en innovatie te realiseren. De agenda richt zich

mee in de satellietlabs en het mboRijnland en het Groene

op het verbeteren van het beroepsonderwijs, het vergroten

Hart Ziekenhuis werken op deze manier samen binnen de

van de instroom, het optimaliseren van de doorstroom,

opleiding niveau 1 en 2 Gezondheidszorg. Deze vorm van

het behoud van personeel voor de sector, scholing van

onderwijs kan ook bij andere opleidingen leiden tot een

zorgprofessionals rondom de regierol van de burger, tech-

betere aansluiting op de praktijk en een verrijking van de

nologische ontwikkeling en verschuivingen in de zorg, het

leerervaring. Onderwijs, ondernemers en overheid werken

ontwikkelen en inbedden van automatisering, technologi-

de mogelijkheden samen uit.

sering en ICT in de zorg en het realiseren van randvoorwaarden voor de zorg zoals huisvestingsmogelijkheden
voor personeel. Ook is er een wens om HBO onderwijs

5.4. Cluster Zorg en Welzijn

naar Gouda te trekken. Op basis van een arbeidsmarktagenda zijn er via Care2Care sectormiddelen beschikbaar

Het Transmuraal Netwerk is samen met betrokken part-

gesteld om aan deze uitdagingen te werken.

ners zoals Care2Care en het 3-O overleg een offensief
gestart om de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt
binnen zorg- en welzijnsinstellingen het hoofd te bieden
en oplossingen te bedenken voor de veranderende en
toenemende zorgvraag. O.a. (technische) innovaties zijn
nodig om hiermee om te kunnen gaan. Het doel van het
cluster Zorg en Welzijn is om partijen bij elkaar te brengen
en samen, op basis van een gemeenschappelijke agenda,
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Bijlage 1: Organogram Gouda Onderneemt
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