LEF

Lokaal Economisch Fonds
voor werkgelegenheid

Voor
ondernemers
met lef

Utrecht.nl/LEF

Bent u die ondernemer met lef?
Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende

Tot en met 2018 kunnen betrokken onder

ondernemingen, innovatieve instellingen

nemers en werkgevers met ideeën LEF-sub

en werk voor zoveel mogelijk mensen: daar

sidie aanvragen als zij voor meer banen,

hebben we in Utrecht allemaal baat bij. Dit

stageplaatsen of leer-werkplekken zorgen.

is hét moment om de koppen bij elkaar te

LEF mag gebruikt worden in combinatie

steken en samen de economische slagkracht

met andere subsidies, als de financiering

van Utrecht te versterken. Door samen voor

anders aantoonbaar niet rond komt.

meer banen, stageplaatsen en leer-werkplekken te zorgen, óók voor mensen die
moeilijk aan de slag komen.
Voor grote en kleine Utrechtse ondernemers
en instellingen met lef, stelt de gemeente
acht miljoen euro beschikbaar met het Lokaal
Economisch Fonds (LEF).

In deze brochure vindt u
voorbeelden van mogelijk
heden om LEF in te zetten.
Uiteraard is er nog veel meer
mogelijk.

Het LEF is er voor bedrijven, sociaal ondernemers en
organisaties die durven. Door hun creatieve en
innovatieve ideeën te ondersteunen, zorgen we
samen voor meer werk.
Zo werken we samen aan de laagste
werkloosheid in Nederland.
Jeroen Kreijkamp,
wethouder Economische Zaken

broeden

Professioneel broeden leidt tot meer
Zet innovatieve en creatieve talenten bij elkaar
en er ontstaat steeds vaker een ‘broedplaats’.
Deze Broedplaats geeft ondernemers – vaak
net afgestudeerd – de kans ondernemersvaardigheden op te doen, zoals het maken van een
businessplan of het opzetten van een administratie. Voor handige faciliteiten en inzet van het

professionele netwerk kan de Broedplaats wel
een financieel steuntje gebruiken. Als deze startende ondernemers straks voor nieuwe werkgelegenheid zorgen, kan het LEF dit steuntje
zijn. Een ideale kick-off voor een ondernemend
leven.

bundelen

Krachten bundelen, meer werk
Op een bedrijventerrein aan de rand van de
stad komt een drietal bedrijven er achter dat
zij alle drie met hetzelfde probleem zitten.
Regelmatig is een extra vrachtwagenchauffeur
nodig, maar geen van de drie heeft genoeg
werk om de chauffeur een baan te bieden.

De ondernemers maken samen een plan en met
LEF-subsidie wordt een constructie opgezet om
iemand aan te nemen die voor de verschillende
bedrijven werkt.

kansen

Nieuwe kansen, nieuw werk
Een biologische supermarkt wil een bezorgservice starten, waarbij buurtbewoners een
abonnement kunnen nemen op een wekelijks
maaltijdkrat met producten en recepten. De
bio-super ziet kansen om met deze uitbreiding
werk te verschaffen aan twee mensen met een

arbeidsbeperking, maar mist net het laatste
stukje financiering. Met een LEF-subsidie lukt
het om de plannen te realiseren. Het WerkgeversServicePunt (WSP) helpt met het vinden van
de nieuwe medewerkers.

werken

Werk naar Utrecht halen
Een grote webwinkel uit het buitenland ziet
mogelijkheden voor uitbreiding in Utrecht.
Dit levert de stad 110 nieuwe banen op. De
uitbreiding is een complex en kostbaar traject.
De gemeente Utrecht ondersteunt het bedrijf
graag bij het vinden van een goede locatie en
het leggen van contacten. Geïnspireerd door de

mogelijkheden van het LEF, besluit de directie
de logistiek te laten uitvoeren door mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kunnen
er direct 30 mensen aan de slag die moeilijk
aan een baan konden komen. Voor de werving
en selectie van deze mensen zijn de gemeente
Utrecht en het WSP ook de juiste partners.

ervaren

Investeren in praktijkervaring
Een onderwijsinstelling heeft voor haar
scholieren vier nieuwe stageplekken
gevonden bij een groeiend garagebedrijf. De
stageperioden beslaan drie maanden van het
schooljaar. Het garagebedrijf wil graag deze

stageplekken aanbieden, maar komt net een
stukje financiering tekort. Met een bijdrage uit
het LEF kunnen er al komend schooljaar twaalf
scholieren praktijkervaring opdoen.

LEF
een of meer nieuwe banen voor jaren
 en of meer leer-werkplekken voor minstens
e
een jaar een of meer nieuwe stageplaatsen voor
minstens drie maanden

Talentvolle ondernemers vragen het nu aan

LEF voor ondernemers met lef
utrecht.nl/subsidielef

LEF-subsidie aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen op utrecht.nl/subsidielef
De accountmanagers van Economische Zaken bespreken graag de
mogelijkheden met u. Daarvoor kunt u een afspraak maken via
ez@utrecht.nl of 030 - 286 00 00.
Het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden
(WSP) verzorgt werving en selectie voor mede
werkers met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt.
Voor een goede match bieden zij job-coaching
en proefplaatsingen van personeel op maat.

Kijk voor meer informatie of een afspraak op
www.wsp-utrecht-midden.nl of
bel 030 - 300 29 22.
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