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Programma Leiden Kennisstad

Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
- Nelson Mandela - advocaat, activist, president van Zuid Afrika, Nobelprijswinnaar en eredoctor Universiteit Leiden

Inleiding
Deze overeenkomst tussen de gemeente Leiden en de kennispartners Universiteit Leiden,
Leids Universitair Medisch Centrum en Hogeschool Leiden en Naturalis Biodiversity
Center (sinds december 2020), vormt de basis onder de versterking van de onderlinge
samenwerking.
Leiden is de stad van ontdekkingen. De toekomst van de universiteitsstad gesitueerd in het
hart van Holland, krijgt vorm op basis van de pijlers Internationale Kennis en Historische
Cultuur. De kennisinstellingen, de innovatieve bedrijven, de stad en de regio koesteren
elkaar waarbij de inzet gericht is op de volle ontplooiing van alfa-bèta-gamma onderzoek,
onderwijs en de mogelijke cross-overs dwars door alle disciplines / niveaus.
Onze gemeenschappelijke ambitie is erop gericht samen op te trekken om de duurzame
positie in de top van Europese kennisregio’s te versterken. Dat is in het voordeel van zowel
de kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de stad, de regio en de inwoners. Want naast successen op economisch en technologisch gebied scoren kennissteden ook goed op maatschappelijk relevante gebieden als duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en welzijn.

De ontwikkeling van Leiden Kennisstad wordt sinds 2012 versterkt met een programmastructuur. De centrale doelstelling achter dit programma is dat kennisinstellingen optimaal
kunnen floreren in Leiden, wat direct positieve effecten genereert voor de stad en haar
inwoners. De verdere ontwikkeling tot kennisstad krijgt gestalte door dwarsverbanden te
bevorderen tussen kennisinstellingen, studenten, bedrijven, de stad en haar inwoners.
Hiermee beogen we onderwijs en onderzoek nog sterker te maken in onze kennisstad
Leiden.

De 5 hoofdthema’s van de agenda 2017-2021.
Voor de nagestreefde intensivering besluiten de partners van deze samenwerkingsovereenkomst om deze te focussen op een aantal hoofdthema’s. In de stuurgroep Leiden Kennisstad
van 13 oktober 2020 is besloten het aantal hoofdthema’s uit te breiden van 4 naar 5.
De hoofdthema’s zijn:
1. Campusontwikkeling
2. Versterken Onderwijs en Onderzoek
3. Externe focus en internationalisering
4. De stad als lab
5. Leefstijl en gezonde stad (nieuw okt. 2020)
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Samen verantwoordelijkheid nemen

3

04-12-2020 12:48

1. Campusontwikkeling

De samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en de gemeente heeft de
afgelopen decennia geleid tot een bundeling van krachten op het Bio Science Park.
Naast de bedrijven en onderzoekinstellingen in de ‘rode’ bioscience en medicijnontwikkeling, zijn de bèta-campus van de Universiteit, de faculteit Sociale Wetenschappen,
Naturalis en Hogeschool Leiden belangrijke hotspots binnen deze campus. De kracht van
campusontwikkeling is onmiskenbaar een belangrijk element in het succes van steden.
Door partijen zowel fysiek als programmatisch bij elkaar te brengen wordt de aantrekkingskracht op talent en bedrijvigheid vergroot en ontstaat een klimaat voor innovatie. Dit leidt
tot economische groei en daarmee tot een verhoogd welvaarts- en welzijnsniveau van de
stad. We onderscheiden de verschillende activiteiten bij dit thema met de werkwoorden:
Investeren, programmeren en beheren.
a. Investeren: Voor de twee grote campusontwikkelingen in Leiden, het Bio Science
Park en de Humanities Campus, zijn aparte projectorganisaties opgericht en deze
kennen hun eigen dynamiek met een eigen sturingsorganisatie. Deze zijn met
name gericht op de fysieke ingrepen / investeringen.
b. Programmeren: De werkzaamheden in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst zijn gericht op het programmeren. Hoe benutten we de gebouwen en
de publieke buitenruimte beter om te inspireren en uit te dragen welke bijzonder
zaken zich in Leiden afspelen. Kansen voor nieuwe campusontwikkelingen,
en onderdelen die bijdragen aan campusontwikkeling in het algemeen,
worden vanuit de Kennisstad samenwerkingsagenda opgepakt en gestimuleerd.
Daarbij wordt o.a. gedacht aan nieuwe functies voor het Pesthuis, Eduroam en
Leiden Law Park. Ook het programmeren op de verbinding tussen kennis en
cultuur, kunst in de openbare ruimte, en evenementen zoals Wavelength dat
het Bio Science Park op een andere wijze en aan ander publiek zichtbaar maakt,
dragen bij aan de campusontwikkeling.
c. Beheren: Dit onderdeel gaat niet zozeer over het beheer van de publieke ruimte,
maar meer over de borging van de resultaten.

3. Externe focus en internationalisering

Het speelveld van de kennisinstellingen en -bedrijven verschuift meer en meer naar het
wereldtoneel. Dit is niet alleen binnen de kennisinstellingen en de kennisintensieve bedrijvigheid te merken, maar ook het dagelijkse stedelijk leven krijgt een steeds internationaler
karakter. Buitenlandse studenten en werknemers krijgen hier een warm welkom en worden
zodanig ontvangen dat ze ambassadeurs worden van Leiden en haar instellingen in het
buitenland. Dit uit zich o.a. in het bevorderen van kwalitatief en kwantitatief voldoende
huisvesting voor buitenlandse studenten, medewerkers en gasten, maar ook bijvoorbeeld in
voorzieningen zoals het (door te ontwikkelen) Expat Centre Leiden, een verdere doorontwikkeling van congreslocaties en Leiden als congresstad en het gebruik van de Engelse taal
op bepalende plekken.
Er wordt een structurele strategie t.b.v. branding en positionering van de stad en instellingen op zowel nationaal als internationaal niveau opgezet en uitgevoerd. Met als vertrekpunt
Leiden, Stad van Ontdekkingen, Stad van Kennis en Cultuur. Daarbij hebben we sinds 2017
een gezamenlijke stip op de horizon om ons DNA verder tot uiting te brengen op een
internationaal podium: Leiden is European City of Science in 2022. In 2022 dragen we als
stad het gehele jaar die titel, en dat willen we het hele jaar zichtbaar en voelbaar maken in
de stad. We werken aan een strategie die voor optimale en langdurige impact voor de stad
gaat zorgen, ook in de jaren ver na 2022.

2. Versterken onderwijs en onderzoek

4. De stad als lab

De voortrekkersrol van de Leidse kennisinstellingen op het gebied van onderwijs en
onderzoek en het kunnen benutten van de cross-overs daartussen, biedt veel kansen.
Daarbij wordt uitgegaan van een versterking over de volle breedte van het onderwijs
(voorschools onderwijs, po, vo, mbo, hbo en wo). Daarbij is er steeds nadrukkelijk aandacht
voor dat de kansen die Leiden voor het onderwijs biedt maximaal benut worden voor alle
leerlingen en studenten in Leiden. Door het leggen van verbindingen tussen onderwijs en
onderzoek (de stad als lab (thema 4)) werken we gericht aan het nog beter valoriseren van
Leidse kennis in het werkveld en het creëren van rijke leeromgevingen, op lokaal, regionaal
en nationaal niveau.
Daarnaast is het positioneren van Leiden als (internationale) kennis- en onderwijsstad een
doel dat door de hele onderwijsketen wordt nagestreefd. Dit gemeenschappelijke doel
verbindt en bevordert sector-overstijgende samenwerking op belangrijke thema’s zoals het
tekort aan leerkrachten, de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en de verbinding van
onderwijs en jeugd(hulp). Het Leiden Education Fieldlab (LEF), een project dat in 2017
gestart is vanuit de Leiden Kennisstad samenwerking, programmeert vonkactiviteiten en
brengt professionals uit allerlei werelden samen om deuren te openen om tot nieuwe aanpakken te komen. Het heeft in 2019 ook letterlijk de deuren geopend in een nieuw gebouw.

Leiden Kennisstad dient zichtbaar en voelbaar te zijn in alle wijken van de stad en in alle
delen van de Leidse regio. Met het intensiveren van de samenwerking wordt dan ook
beoogd om door middel van projecten kennis van studenten, docenten en onderzoekers in
te zetten voor stedelijke vraagstukken. Denk daarbij o.a. aan de zogenoemde ‘community
services’.
De stad kan op haar beurt een relevante onderzoeksomgeving zijn voor kennisontwikkeling
zoals eHealth toepassingen en onderzoeksopdrachten op diverse gebieden. Dit vraagt niet
alleen om nauwe samenwerking tussen gemeente en kennisinstelling, maar om interdisciplinaire samenwerking binnen de kennisinstellingen zelf. Daarnaast vraagt het nadrukkelijk
om samenwerking met onderwijsinstellingen als PO, VO, SO, MBO en met bedrijven,
ondernemers en maatschappelijke organisaties in sectoren als zorg en welzijn, veiligheid en
duurzaamheid. Op die manier draagt de ambitie van een kennisstad direct bij aan de
ontwikkeling van de stad en regio als geheel.
De werkwijze van het in 2017 gestarte project “Kennisatelier Duurzaamheid” leent zich
naast Duurzaamheid ook heel goed voor andere disciplines. Zo worden er o.a. samen
werkingen aangegaan tussen maatschappelijke of stedelijke opgaven vanuit de stad en de
verschillende instituten binnen de faculteit Sociale Wetenschappen en de faculteit der
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Hieronder volgt de nadere duiding van deze 5 hoofdthema’s.

Het rapport van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
“Onderzoek en Innovatie met en voor de gezonde regio” schetst een verbindende rol van
de universitair medische centra (umc’s) in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht
bij huis, en zet op deze wijze nadrukkelijk in op de versterking tussen (o.a.) het LUMC en de
samenleving.
Tot slot richten we ons binnen dit thema ook nadrukkelijk op de doorontwikkeling van
wetenschappelijk onderzoek met een economische potentie.
De scheidslijn tussen thema 2 en 4 is niet altijd even scherp te trekken. Projecten die nadrukkelijk bijdragen tot versterking van deze onderwijsketen, en waarbij bijvoorbeeld de professionalisering van het onderwijsveld en het aantrekken en behouden van talent centraal
staan, vallen onder thema 2. Wanneer het doel van het project echter meer gericht is op de
verbinding met de (inwoners en/of opgaven van de) stad zelf valt een project onder thema
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5. Leefstijl en gezonde stad (nieuw okt. 2020)

Met de actualiteit van de coronapandemie op het netvlies en de dringende oproep van het
kabinet om onszelf ‘uit de crisis te investeren’ in het achterhoofd, heeft de werkgroep Leiden
Kennisstad een 5e spoor samengesteld rondom het thema Leefstijl en Gezonde Stad.
Onderzoek, toepassing en onderwijs over leefstijl is buitengewoon belangrijk voor preventie
van ziekten, kan bijdragen aan value based health care en aan patiënt empowerment.
Daarnaast draagt het bij aan de zorgplicht van de gemeente voor het creëren van – toegang
tot - een optimale gezonde leefomgeving.
Leiden onderscheidt zich in Nederland en Europa op Bio Science en Health. Dit is zowel
zichtbaar op het Leiden Bio Science Park als daarbuiten. We zien daarbij een brede beweging van niet uitsluitend meer medicijnontwikkeling naar leefstijlgeneeskunde en preventie.
De Coronacrisis heeft de aandacht voor leefstijlgeneeskunde en preventie sterk vergroot.
Het streven is daarbij om eigen regie op gezondheid en leefstijlinterventies tot een van de
centrale bouwstenen van de gezondheidszorg van morgen te maken. In Leiden lopen
we daarmee op kop, ook in Europees verband. Om die koploperspositie op dit vlak te
behouden is krachtig en gezamenlijk inzetten op dit thema nodig. Dit gemeenschappelijke
doel van de partners van Leiden Kennisstad verbindt en bevordert sector overstijgende
samenwerking op dit belangrijke thema. Ontwikkelingen op dit vlak vragen om intensi
vering van de samenwerking.
Deze ontwikkelingen en de gezamenlijke projecten zijn ook van strategisch belang voor de
stad en de verdere door-ontwikkeling van het LBSP naar innovatie-district met een landelijke en internationale koploperspositie op het gebied van LSH en Bio Science.
Op project- en stadsniveau kan deze positie ingezet worden in de wijken om de gezondheid
van Leidenaren te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het Lifestyle4health
(https://lifestyle4health.nl/) project rond diabetes i.s.m. de apotheek van het gezond6
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heidscentrum van Stevenshof. Voor diabetes type 2 willen we een structurele samen
werkingsrelatie en een netwerk opbouwen tussen Leidse kennisinstellingen en de
praktijkvragen uit de stad.
In de opleidingen willen we de leefstijlgerichte vaardigheden een steeds duidelijkere plek
geven. De hogeschool geeft hieraan al invulling op het gebied van opleiding en scholing van
verpleegkundigen. Ook binnen de nieuwe master Population Health management gaan
studenten vroegtijdig aan de slag met leefstijlgeneeskunde. Het idee om een Student
Medisch Center in een van de wijken te openen is al geopperd en wordt nu onderzocht.
Degelijke initiatieven proberen we zo veel mogelijk te bundelen in samenwerking met het
project Leren met de Stad.
Ook op het gebied van onderzoek zien we kansen voor de stad. Leefstijlgeneeskunde en
onderzoek naar de effecten hiervan zijn relatief nieuwe ontwikkelingen. We verwachten dat
de komende jaren, zowel op Europese- nationale- als regionale schaal nieuwe financieringskansen voor onderzoek & innovatie zullen ontstaan. Deze kansen zijn zowel relevant voor
Lifestyle4Health en de Leidse kennisinstellingen als ook in de samenwerking tussen gemeente
en kennisinstellingen (bijv. citizen science).

Toetreding Naturalis Biodiversity Center
per december 2020
Met ingang van 2 december 2020 treedt Naturalis Biodiversity Center toe tot de samen
werkingsovereenkomst en daarmee tevens de stuurgroep Leiden Kennisstad. Naturalis is het
nationale onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Daarnaast is het een natuurhistorisch museum met meer dan 450.000 bezoekers per jaar. En Naturalis heeft een van de
grootste natuurhistorische collecties ter wereld (circa 42 miljoen specimens). Deze collectie
staat aan de basis van het wetenschappelijk onderzoek, en is door digitalisatie toegankelijk
vanuit de hele wereld. Naturalis heeft een wettelijke plicht tot het beheren van het nationaal
natuurhistorisch cultureel erfgoed en heeft als opdracht excellente wetenschap te ontwikkelen op het thema biodiversiteit. Bij Naturalis werken circa 120 wetenschappers en nog
eens circa 200 gast onderzoekers. De wetenschappers van Naturalis hebben aanstellingen
aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen als lector, Universitair Docent, Universitair
Hoofddocent, of hoogleraar. Naturalis heeft 13 hoogleraren waarvan 7 aan de Universiteit
Leiden, en 1 lector aan de Hogeschool Leiden. Naturalis, de Universiteit Leiden, LUMC en
Hogeschool Leiden hebben sinds lange tijd gezamenlijke onderzoeksprojecten en
delen geregeld de eigen lab faciliteiten met elkaar.
Een verdere versteviging van de samenwerking in een Leidse overeenkomst betekent dat
ook op terreinen waar samenwerking minder ontwikkeld is, deze tot verdere bloei kan
komen, zodat alle partijen van elkaars kennis en netwerk kunnen profiteren. Zo wordt er
verder gebouwd aan de kennisstad die Leiden is. Naturalis brengt een unieke nationale
positie met bijbehorend nationaal en internationaal netwerk in, Naturalis biedt een unieke
collectie infrastructuur, die voor onderzoekers nationaal en internationaal grote schatten
aan informatie herbergt.
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Rechtsgeleerdheid.
Een initiatief dat hier goed op aansluit is het project ‘Leren met de Stad’. Dit samenwerkingsproject van Universiteit, Hogeschool en Gemeente, is het Leidse project in de City Deal
Kennis Maken van OCW waarvoor we eind 2018 rijkssubsidie hebben ontvangen en in 2019
een vervolgsubsidie ontvingen voor de periode 2020-2021. In dit project zetten Universiteit,
Hogeschool en gemeente in de periode 2019-2022 een structuur op, waarin inwoners van
Leiden, studenten, onderzoekers en docenten interdisciplinair en multi-level samenwerken
om vraagstukken in de stad op te lossen en daar samen van te leren. Hiermee kunnen de
gemeente en haar inwoners voordeel opdoen van de kennis die aanwezig is binnen het
onderwijs en kunnen studenten leren aan de hand van echte ervaringen in de stad.
De inspanningen binnen het project beogen een duurzaam karakter: waar mogelijk en
nodig wordt voortgebouwd op (resultaten van) eerdere projecten en worden tussen de
betrokken partners duurzame relaties opgebouwd. Hiervoor worden werkwijzen en een
infrastructuur ontwikkeld, waarbij de zichtbaarheid en laagdrempeligheid in de stad
naar verwachting in de vorm van ‘kenniswinkels’ tot uiting zal komen: Leren met de Stad
op Locatie.
Ook aan de wens om kennis ‘zichtbaar en voelbaar’ te maken voor iedereen in de stad zal
invulling worden gegevens via projecten die voortvloeien uit onze samenwerking.
Denk daarbij aan het makkelijk toegankelijk maken van informatie, lezingen en kennisachtige exposities en evenementen voor jong en oud, zoals het Europafestival in de eerste
maanden van 2019. Ook de doorontwikkeling van de Nacht van Ontdekkingen en publiekssymposia zoals dat rondom Brain & Cognition of Brave New World dragen bij aan het zichtbaar en beleefbaar maken van kennis voor iedereen in Leiden. Een goede samenwerking
met partijen als bijv. Musea, Studium Generale, BplusC, het Cultuurfonds, studentenverenigingen en Leiden Marketing is hierbij onmisbaar.
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• Leefstijl en gezonde stad: Als gevolg van de coronacrisis is de aandacht voor leefstijl-

Overeenkomst:

geneeskunde en preventie vergroot. Krachtig en gezamenlijke inzet op dit thema is
nodig om de koploperspositie van Leiden verder te versterken en te behouden.

Partijen
• Het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, hierna te

•

•
•

•

noemen “de universiteit”, ten deze vertegenwoordigd door de heer Prof.mr. C.J.J.M.
Stolker, voorzitter en rector magnificus
De raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum, gevestigd te Leiden,
hierna te noemen LUMC, ten deze vertegenwoordigd door Prof. Dr. P.C.W.
Hogendoorn, vice voorzitter raad van bestuur en decaan
Het college van bestuur van Hogeschool Leiden, hierna te noemen Hogeschool Leiden,
ten deze vertegenwoordigd door drs. J. van den Steenhoven, lid college van bestuur
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiden, gevestigd te
Leiden, hierna te noemen “de gemeente”, ten deze vertegenwoordigd door P. Dirkse,
wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Naturalis Biodiversity Center, gevestigd te Leiden, hierna te noemen Naturalis
Biodiversity Center, ten deze vertegenwoordig door drs. M. van de Kamp-Romijn,
directeur Onderzoek en Onderwijs.

Nemen in aanmerking:

Realisatie
• De werkwijze / organisatie: Er wordt samengewerkt op een organisatorisch

•

• Partijen zijn het erover eens dat intensivering van de samenwerking op essentiële,

concrete onderwerpen meerwaarde creëert voor alle betrokken partijen en partners
in de stad en regio;
• Partijen werken nauwer samen, omdat – in de nationale en internationale concurrentieslag om talent – een hechte alliantie tussen kennisinstellingen & stad/regio cruciaal is;
• De focus op ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ – met de pijlers ‘Internationale Kennis’
en ‘Historische Cultuur’ biedt meerwaarde voor de gehele stad en regio, zoals werk
gelegenheid, gezondheid/ vitaliteit, onderwijs, cultuur en een kwalitatief groter aanbod
van stedelijke voorzieningen;
• Partijen zijn gebaat bij een sterke sociale cohesie / inclusiviteit in de stad.

•
•

•

eenvoudige manier. Een gezamenlijke stuurgroep wordt ondersteund door een kennismakelaar, die namens de partijen zorgdraagt voor de onderlinge samenhang en de
communicatie daarover. Jaarlijks wordt een agenda vastgesteld waarin projecten met
bijbehorende acties en afspraken over wie de trekker is en bemensing zijn opgenomen.
Deze projecten voldoen aan de volgende criteria:
a. Er is sprake van een belang van twee of meer van de deelnemende partijen;
b. Eén van de partners is bereid het initiatief te nemen en als trekker te fungeren;
c. Er is sprake van toegevoegde waarde van samenwerking in Leiden Kennisstad;
d. Het betreft nieuwe initiatieven (onderscheidend, innovatief);
e. Het moet bij de start duidelijk zijn hoe een initiatief, bij gebleken succes,
f. geborgd wordt;
g. Per project maken de betrokken partners afspraken over bemensing/capaciteit en
financiering.
Elke projecttrekker kan in overleg met de stuurgroep besluiten dat andere dan
bovengenoemde partijen toetreden tot projecten als projectpartner;
De stuurgroep komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen voor de vaststelling van de
jaaragenda en een tussentijdse evaluatie van activiteiten;
De kennismakelaar is verantwoordelijk voor de onderlinge coördinatie en communicatie
over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst; daartoe wordt deze ondersteund door zowel een projectmedewerker namens de 5 partijen, als een werkgroep
en communicatiewerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende
partijen.
De jaaragenda 2019-2021 is als bijlage bij deze samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

Om aan de top van de nationale en Europese top van de kennisregio’s te blijven behoren
wordt de hechte samenwerking tot nu toe gecontinueerd met extra focus en inzet op:
• Campusontwikkeling: Het realiseren van nog aantrekkelijker campussen op het gebied
van kennisontwikkeling, innovatiekracht, ontmoetingen en aantrekkingskracht op talent
en bedrijvigheid en de daarbij behorende huisvesting voor studenten, medewerkers;
• Versterken onderwijs en onderzoek: De voortrekkersrol van de Leidse kennisinstellingen op het gebied van onderwijs en onderzoek en het kunnen benutten van de crossovers daartussen, en deze ten volle te benutten;
• Externe focus en internationalisering: Buitenlandse studenten en werknemers
krijgen hier een warm welkom. Specifiek gaat het hierbij om kwantitatief en kwalitatief
voldoende huisvesting voor buitenlandse studenten, medewerkers en gasten, en voorzieningen zoals het (bestaande) Expat Centre Leiden. Daarnaast gaat het om de branding van stad en kennisinstellingen op internationaal niveau, waarvoor onder andere
meertalige communicatie vanuit de lokale overheid een vereiste is;
• De stad als lab: Versterking van maatschappelijke inclusiviteit, door intensivering van
de samenwerking en kennisdeling tussen en van kennisinstellingen met maatschappelijke organisaties (o.a. in wijken), instellingen, bedrijven, gemeente Leiden en medeoverheden, om zodoende (nóg meer) bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor
alle inwoners in de stad en regio Leiden; ‘de stad als laboratorium en proeftuin voor
onderzoek en onderwijs’.
8
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Komen overeen:
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Organisatie + projecten Kennisstad 2017-2021

Duur
• Deze samenwerkingsovereenkomst is in werking getreden met ingang van de datum

ORGANISATIE

Gemeente Leiden
Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden

Leids Universitair
Medisch Centrum

Naturalis
Biodiversity Center

A. Stuurgroep
(2 x p.j. bijeen)
- Taak:
Besluit inz koers,
projecten en
organisatie
B. Werkgroep
(4 à 6 x p.j.)
- Taken:
Besluiten Stuurgroep
voorbereiden, toezien
op voortgang en
afstemming, nieuwe
projecten op gang
brengen

PROJECTEN
> Elk project heeft een trekker/eigenaar, i.s.m.
één of meerdere partners.
> Trekker organiseert en leidt project op zelf te
bepalen wijze.
> Projecten dragen bij aan (een van) de volgende
4 hoofdthema’s van de samenwerkingsagenda:

van de oorspronkelijke ondertekening, zijnde 7 juli 2017 en wordt aangegaan voor de
duur van vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met telkens vijf jaar;
• Wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst kunnen door partijen op elk moment
wederzijds worden ingediend;
• Na instemming door alle partijen wordt de wijziging schriftelijk vastgelegd en in deze
overeenkomst verwerkt;
• En gepubliceerd op de website van programma Leiden Kennisstad.

1 Campusontwikkeling

2 Externe focus, internationalisering

3 Versterken onderwijs en onderzoek

4 De stad als lab
C. Communicatie
werkgroep
- Taak:
het vergroten van
(interne en externe)
bekendheid

5. Leefstijl en gezonde stad

KENNISMAKELAAR
- Taken: faciliterende schakel tussen Stuurgroep en projecten, ambassadeur
voor Leiden Kennisstad; onderlinge afstemming, stimuleren cross-overs,
benutten van kansen.

Programma Leiden Kennisstad - Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021

PROJECTMEDEWERKER
- Taken: coördinatie van interne & externe communicatie, organisatie van het
netwerk, bevorderen voortgang concrete projecten.

10
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Bijlagen Kennisstad 2019 - 2021
Aldus overeengekomen te Leiden op 2 december 2020

A: De samenwerkingspartners
De samenwerkingsovereenkomst is getekend door vijf partijen, maar daarnaast zijn er nog
vele andere organisaties die bijdragen aan Leiden als (internationale) kennisstad. Paragraaf
A gaat daarop in.
Universiteit Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum
1.
2.

Toelichting rol en samenwerking
Overzicht van de samenwerkingspartners			

p. 14 -16

B: Agenda 2019-2021
Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

Hogeschool Leiden

Gemeente Leiden

Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn

P. Dirkse

Naturalis Biodiversity Center

drs. M. van de Kamp-Romijn

12
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Prof.mr. C.J.J.M. Stolker

De agenda voor de komende twee jaren, met reeds lopende en nieuwe projecten.
NB: de agenda is een levend document, er kunnen tussentijds steeds nieuwe
projecten ontstaan, die – bij besluit van de stuurgroep – in de agenda worden
opgenomen.								p. 17 - 23
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A: De samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners van Leiden Kennisstad

Toelichting Kennispartners-model
De resultaten van de projecten van Leiden Kennisstad kunnen onmogelijk tot stand komen
zonder de inzet en betrokkenheid van vele partijen en organisaties in en rond de stad. Deze
partners hebben in het verleden bijgedragen aan de vorming van de stad en het profiel van
Leiden als kennisstad, en zijn ook voor de toekomst onmisbaar om dit profiel verder invulling
te blijven geven.
Deze belangrijke partijen willen we graag als kennispartners toevoegen aan de
samenwerkingsovereenkomst. In dit Kennispartners-model wordt daarvoor een platform
ingericht, waarbij jaarlijks met en voor alle deelnemers een discussiebijeenkomst wordt
georganiseerd over Leiden Kennisstad, o.a. over toekomstplannen, nieuwe ideeën, kansen,
etc. Op deze wijze werken we samen aan het groter maken van de olievlek, de bekendheid
en het enthousiasme om samen te werken ten behoeve van versterking van Leiden
Kennisstad.
Bijzondere aandacht gaat uit naar MBORijnland, een zeer relevante kennispartner in de
verbinding van de onderwijsketen naar de arbeidsmarkt. Samenwerking in de lijn PO-VOSO-MBO-HBO-WO is een van de hoofdlijnen in onze gezamenlijke aanpak.
In 2019 e.v. besteden we aparte, gefocuste aandacht aan het structureel betrekken van de
Leidse musea, vanuit hun wetenschappelijke en publieksbelang. Onze gezamenlijke stip op
de horizon: Leiden 2022, zal daarin onze inspiratie zijn. Naast een schitterend jaar met veel
kennis en cultuur, zien we 2022 ook als vertrekpunt voor een nieuw niveau van samen
werking en kennisdeling.

De samenwerkingsovereenkomst zelf blijft van de oorspronkelijke 5 partners, omwille van
het behoud van de eenvoud in de praktische sturing en verantwoording. Aan de overeenkomst wordt een pagina toegevoegd met de logo’s en namen van alle kennispartners en
organisaties die een belangrijke samenwerkingspartner zijn van minimaal 2 van de 5
oorspronkelijke partners (of minimaal 1 met de intentie uit te breiden naar 2), en die kunnen
helpen de samenwerking Leiden Kennisstad verder te bevorderen. Deze partijen zeggen toe
financiële bijdragen te leveren aan de uitvoering van de projecten waar zij bij betrokken zijn
en ook zelf projecten te zullen trekken.

14
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Ook speciale aandacht vraagt de samenwerking met de Leidse studentenverenigingen,
in het Convenant Student&Stad. Studenten vormen ca 20% van de totale Leidse bevolking,
en zijn daarmee een belangrijke deelgroep van Leiden Kennisstad. Maar zij dragen samen
met hun studentenverenigingen ook actief bij aan de verdere ontwikkeling van Leiden als
Kennisstad, door activiteiten te organiseren waar andere groepen in de stad van kunnen
genieten en profiteren.
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B. Agenda 2019-2021
1. Campusontwikkeling
nr.

Project

Beschrijving doel

T: Trekker
P: overige (beoogde)
Partners

1a

Leiden Bio Science
Park

Het Leiden Bio Science Park verder uitbouwen als Europese
topcampus. Gebiedsmanagement en campusstrategie.

T: (aparte organisatie voor fysieke

Humanities Campus

De Humanities Campus ontwikkelen als dé Europese hub voor de
Geesteswetenschappen

T: (aparte organisatie) Gemeente,

1b

ontwikkeling LBSP en aparte
parkorganisatie) Gemeente, in
nauwe samenwerking met UL,
LUMC
P: OVBSP, MRDH, Prov, etc.
in nauwe samenwerking met
UL
P: de Sleutels

1c

Leiden Law Park –
kwartiermakersfase

Conceptontwikkeling van Leiden Law Park, als spin off en spin in
van de rechtenfaculteit. In combinatie met startende en innovatieve
juridische ondernemers en kantoren en huisvesting voor PhD’s.

T: UL, faculteit rechtsgeleerdheid
P: alumni, gemeente, PLNT

1d

Pesthuis: Gasthuis
voor wetenschap +
cultuur

Inzet op herontwikkeling Pesthuiscomplex met kennis + cultuur
bestemming. Consortium van kennispartners, bedrijven en culturele
partners.

T: R ijksvastgoedbedrijf, v.w.b.
verkoopprocedure

P: L orentzcentre, Go Fair, faculteit

16
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1e

Eduroam

Eduroam uitrollen in het LBSP en het centrum. Als voorwaarde voor
campusontwikkeling, ook in de openbare gebieden.
Haalbaarheidsonderzoek nu van start.

T: Gemeente
P: UL, LUMC, SLIB, HsL

1f

Stamcelgebouw
NECST

Voor onderzoekers en startups voor de ontwikkeling van stamcel- en
gentherapieproducten.
• Stimuleren en faciliteren van academische ontwikkelingen van de
meest innovatieve nieuwe therapieën;
• Stimuleren en faciliteren van productontwikkeling van de
nieuwste generatie regeneratieve medische behandelingen
door (academische) spin-offs;
• Aantrekken van Nederlandse en buitenlandse life science en
biotech bedrijven naar Leiden en LBSP door een nieuwe Good
Manufacturing Practices (GMP)-faciliteit te plaatsen waardoor
een unieke ontwikkelpijplijn ontstaat (i.s.m. LUMC, UL, CHDR en
spin-offs) om wetenschappelijk onderzoek snel naar klinische
toepassing te brengen

T: LUMC
P: div, wo : GL, UL, LURIS

1g

Programmering Kunst
en Cultuur

Kunst in de openbare ruimte gericht op het zichtbaar maken /
beleven van wetenschap voor een breed publiek / places to meet.

T: gemeente Leiden / Lucas van
Leydenfonds

Programma Leiden Kennisstad - Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021

W&N, LUMC, Archisenza,
Cultuurfonds Leiden
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3. Versterken onderwijs, onderzoek/ Samenwerking WO-HBO-MBO-VO-PO

nr.

Project

Beschrijving doel

T: Trekker
P: overige (beoogde)
Partners

nr.

Project

Beschrijving doel

T: Trekker
P: overige (beoogde)
Partners

2a

European City of
Science 2022 (ECS en
ESOF)

In 2022 is Leiden European City of Science. Deze titel wordt zowel in
aanloop naar 2022 als in de jaren ver ná 2022 verzilverd voor de
stad, zowel in economisch als in wetenschappelijk opzicht. In juli
2022 is het congres ESOF: het grootste multidisciplinaire Europese
wetenschapscongres.

T: Stuurgroep ECS (= aparte

3a

’t LEF – Leiden
Educational Fieldlab

In 2019 van start met activiteiten op gebied van onderwijsinnovatie,
onderzoek en kennisdeling. Opbouw van de organisatie en opening
locatie september 2019.

T: HsL
P: gem, UL, ICLON, Da Vinci,

Wonen: studentenhuisvesting en shortstay

Doelstelling is 2700 extra studenteneenheden in de collegeperiode
tot 2022 te realiseren. Daarnaast ook oplossing bieden voor piek in
internationale studentenhuisvesting aan het begin van het studiejaar.
Goede voortgang met nieuwe eenheden waardoor de grootste druk
aan begin studiejaar per ‘19/’20 opgelost lijkt te zijn.

T: werkgroep studentenhuis
Masterplan versterking Techniek & ICT
w.o. Open
Innovatielab

Versterking techniek en ICT, aansluiting leerlijn in onderwijs en aansluiting onderwijs + arbeidsmarkt. Onderzoek en aanpak Bureau
Blaauwberg i.s.m. gemeente (penvoerders). Na oplevering van de
aanpak moet trekkerschap door de partners worden opgepakt.

T: Gemeente
P: HsL (P. Pijnenburg) Bouwend

Stad meer toegankelijk maken voor Engelstaligen/anderstaligen.
O.a. op website gemeente en in openbare ruimte.

T: GL
P: Leiden Marketing, Expat Centre

Doorontwikkeling
onderzoek met economische potentie:
reg.med., personalised medicine, e.d.

Voortborduren op eerder bereikte resultaten op het gebied van
regenerative medicine, personalised medicine etc.

T: LUMC
P: fac. W&W, FSW, gemeente,

Taalmuseum, Leiden
Global en
Voice4thought

Vergroten en versterken maatschappelijke impact van de geestes
wetenschappen. Nauwe relatie met doelen en activiteiten in ‘de stad
als lab’.
Concreet: onderzoek mogelijkheid van een geluidswandeling door
Leiden (ACPA)

T: FGW
P: gemeente, BplusC, scholen,

3e

Versterking onderzoek & onderwijs
nationale politiek
in Leiden

Nn te onderzoeken samen met het interfacultaire CNPB (Centrum
voor Nederlandse Politiek en Bestuur)

T: FSW, politieke wetenschappen
P: gem

3f

Nederlands
Innovatiecentrum
voor de Leefstijl
geneeskunde
(zie ook onder het
nieuwe spoor 5)

Het Nederlands Innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde heeft als
doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijlgeneesbare ziekten in de komende 10 jaar te halveren door de zorg
voor leefstijl-geneesbare ziekten te veranderen van “care” naar
“cure”, en van spreekkamer naar huiskamer. Het uitgangspunt is dat
dit gebeurt binnen een omgeving die de patiënt helpt regie over
eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Om
het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten te is een transformatie nodig in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven (de zorgeconomie), in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid
en welzijn; voortdurend met, voor én door burgers zelf.

T: LUMC
P: GL, UL (FSW, W&N), TNO

3g

Onderzoek mogelijke
versterking positionering Leiden stad van
Kinderrechten

Onderzoek naar mogelijke vergroting (inter)nationale positionering
van Kinderrechten en jeugd in Leiden, w.o. samenwerking met de
diverse inhoudelijke partners in het Kinderrechtenhuis, UNICEF,
Leiden Global, onderwijsketen, etc. Ontwikkeling van project
rondom 30 jr. IVRK.

T: GL+UL/Law
P: UNICEF, partners in het

3h

Nieuwste technieken
van biomonitoring

Ontwikkeling van state-of-the-art kennis en technieken op het
gebied van monitoring van biodiversiteit (biomonitoring) zoals beeldherkenning (AI) en genetische biomonitoring via DNA-analyses en
bio-informatica.

T: Naturalis
P: LUMC, UL, HsL

3i

SPIL-Programma
(Kenniscentrum preventie angst & stress)
Onderwijsinnovatie
project

Het kenniscentrum angst & stress is een onderdeel van het LUBEC ,
Leids Behandel- en Expertise Centrum. Het SPIL-programma is een
programma van het kenniscentrum dat zich richt op vroege herkenning en interventie van stress en angst in de klas. Hoe kunnen
scholen geholpen worden stress en angst in de klas te herkennen
en te voorkomen? En hoe kan aan leerlingen snel de juiste ondersteuning geboden worden bieden?

T: FSW/LUBEC
P: LUMC, Curium

2b

2c

Engelstalige communicatie en taalbeleid

organisatie)
P: EC, OCW, EZ, Prov., HsL,
private partijen, e.a.

vesting o.l.v. UL

3b

P: GL, Duwo

3c

Leiden
2d

Meer samenhang in
Summer Schools

Toename aantal Summer School-programma’s en vervolgens
koppelen aan stadsprogramma v.w.b. randprogrammering

T: UL
P: overige faculteiten, GL,
Leiden Global, Musea,
Leiden Marketing

2e

Expat Centre Leiden

Doorontwikkeling van het ECL: handelingsperspectief bieden en
borging voor 2019 en verder, i.h.k.v. internationaliseringsbeleid en
vestigingsklimaat.

T: gemeente, Leiden Marketing/
ECL
P: bedrijven, kennisinstituten

2f

Internationaal
Basisonderwijs

Realisatie nieuwe internationale basisschool (tijdelijk en definitief),
als belangrijke vestigingsvoorwaarde voor internationale werk
nemers en bedrijven

T: Gemeente
P: PROO, UL, LUMC,

2g

Gezamenlijke lobby
& PA

Meer gezamenlijke aanpak van de strategische lobby richting
provincie, rijk en eventueel Brussel

T: secretarissen GL+UL

Congressen koppelen
ter versterking profiel

Naar Leiden toekomende internationale congressen verbinden
met andere activiteiten en instellingen in de stad, zoals het cultuurprogramma of exposities bij musea. Versterken vervlechting profiel
Kennis & Cultuur. Gastvrijheid-pakketten.

T: Convention bureau i.s.m.

Inzet internationale
studenten

Onderzoek naar de mogelijkheden om internationale studenten in te
zetten bij maatschappelijke opgaven

T: gemeente
P: UL, HsL, LUMC, TNO, AIESEC,

2h

2i

3d

kennismakelaar en cultuur
makelaar
P: Musea, etc.

Webster University,
Studentenverenigingen etc.
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mboRijnland, SCOL,
PROOLeiden, Leidse Aanpak,
Naturalis, Microsoft, Technolab
en Ondernemersfonds Leiden.

Nederland, KTS Teylingen,
Da Vinci Lammenschans
mboRijnland, HR, Technolab

PZH, MRDH, IQ, EU e.a.

ICLON, ‘t LEF e.a., ACPA

Kinderrechtenhuis, LM, HsL

Programma Leiden Kennisstad - Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021

2. Externe focus, internationalisering
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nr.

Project

Beschrijving doel

T: Trekker
P: overige (beoogde)
Partners

nr.

Project

Beschrijving doel

T: Trekker
P: overige (beoogde)
Partners

3j

Agora
Onderwijsinnovatie
project

Agora is een landelijk vernieuwingsconcept dat de ontwikkeling en
vorming van leerlingen als uitgangspunt neemt. In Leiden heeft
SCOL het voortouw genomen om Agora in Leiden mogelijk te
maken, m.i.v. het schooljaar ‘20/’21.

T: SCOL
P: overige onderwijsinstellingen,

4g

Public health:
Gezonde leefstijl voor
071gemeenten
Project gestaakt

Onderzoek wenselijkheid/mogelijkheid om programma ‘benefit’ ook
aan te bieden aan medewerkers van 071-gemeenten. Resultaten
pilot testpanel univ afwachten.

T: SP71
P: SP71, GL

Dadakademia
Onderwijsinnovatie
project

Dadakademia is een onderwijs vernieuwend concept, dat een nieuwe
kunst-en filosofieacademie voor iedereen beoogt te realiseren.

T: studio MOIO
P: Da Vinci, MBO, kennisinstellin-

4h

Health Platform
Project gestaakt

Onderzoeksfase t.b.v. businesscase. Project hangt nauw samen met
de doelstellingen van programmalijn 3: verbinding onderwijs en
onderzoek. Kennis en ervaringen van health platform moeten
terugvloeien in onderwijs/collegebanken

T: Gemeente
P: UL, LUMC, HsL (lectoren),

Hack on Track: Big
Data project gelijke
onderwijskansen
Project voltooid

Leids vraagstuk op gebied voorkomen schooluitval aanpakken m.b.v.
data, en vele betrokken partijen. Organisatie Hackaton in mei 2019
met steun en begeleiding van OCW.

T: gem
P: OCW, HsL, VO, studio Moio,

4j

EVOSCOPE

Onderzoek waarin onderzoekers, beleidsmakers, groene burgerinitiatieven en stadsbewoners samen onderzoek doen om: (a) evolutie in
de stad te meten en (b) vragen van stadsplanners, natuurorganisaties
en stadsbewoners te beantwoorden.

T: Naturalis (M. Schilthuizen)
P: GL, UL, inwoners

4k

Verkenning Living Lab
Cyberveiligheid en
forensische IT

Op verzoek van gemeente en politie wordt samen met de kennis
instellingen verkend wat Leiden lokaal kan doen op het gebied van
cyberveiligheid, zowel aan de preventiekant als aan de opsporingskant. Hogeschool Leiden is sterk in forensische IT en AI-veiligheid, in
samenwerking met o.a. Dublin en Oslo, en zet stappen om zich op
dit thema nationaal en internationaal te profileren. Bij Universiteit
Leiden zijn diverse vakgroepen betrokken, zoals criminologie,
security studies en culturele antropologie.

T: Leren met de Stad. Gemeente
P: HsL en UL, div instituten en

gen, gemeente
4i

4. De stad als lab / inclusiviteit
nr.

Project

Beschrijving doel

T: Trekker
P: overige (beoogde)
Partners

Kennis delen met en in de stad
4a

4b

4c

4d

4e

4f

“Leren met de stad”:
ontwikkeling onderwijs met en in de stad

Project van de City Deal Kennis Maken. Aanpak om nieuw onderwijs
te ontwikkelen op het grensvlak van maatschappij en hoger onderwijs, om studenten aan echte maatschappelijke vraagstukken te
laten werken, en deze aanpak te borgen binnen de Universiteit,
GL en HsL. Inzet van studenten op locaties (advies, ondersteuning
en onderzoek).

T: HsL/UL /GL
P: GL, HsL, UL, OCW, PLNT,

Kennisateliers:
1. Duurzaamheid
2. Sociale en
Organisatie
psychologie (MoU
Stad als Lab)
3. Antropologisch
beleidsonderzoek
4. Urban Studies
5. C
 riminologie /
Veiligheidsbeleving
(PhD)

Het gaat in alle gevallen om het duurzaam opbouwen van
samenwerkingen tussen de kennisinstelling en de maatschappelijke
opgaven van gemeente en maatschappelijke partners. De stand
van zaken in de kennisateliers varieert van opstartfase tot fase van
structurele inbedding in de organisaties. Duurzame borging zal de
komende periode speciale aandacht vragen.

T: div, w.o.:

Kenniscentrum
Duurzaam
Organiseren (faculteit
M&B)

KDO als centrale plek voor onderwijs, onderzoek, kennis en
advisering over duurzaam organiseren. In het KDO komen
5 lectoraten samen: Diversiteit, Recht en Rechtvaardigheid, PR en
Media, Contextueel Veranderen en Commerciële Economie,
maatschappelijke impact. Het KDO zet zich in om via het onderwijs
tot een duurzame maatschappij te komen.

T: HsL
P: gem, UL CML,

Public Health:
e-Health en gezonde
stad: NeLL

E-Health project starten voor wijkgerichte aanpak preventieve en
participatieve gezondheidszorg (bijv. in de Kooi).

T: NeLL, Pharos
P: Gemeente, LUMC

Interdisciplinaire
aanpak Slaaghwijk
Brede PIT aanpak

Onderzoek en aanpak diverse vraagstukken en disciplines in de
Slaaghwijk op elkaar afstemmen, leidt tot integrale aanpak.
Tevens uitrol brede PIT aanpak, op verschillende scholen
(ook buiten Slaaghwijk)

T: Gemeente
P: FSW, Criminologie, HsL,

Public Health/rookvrij:
- Aanpak Rookvrije
jeugd +
- Rookvrije buitenruimte Level gebouw

- Ontwikkeling programma van 3 weken / 3 onderdelen, voor scholen, in samenwerking met FSW en juridische faculteit, Leidse VMBO
scholen en een Leids reclamebureau. N.a.v. pilot in A’dam.
- Rookvrije ruimte rondom Level gebouw: in aansluiting op rookvrij
terrein LUMC, mogelijkheden onderzoeken tot collegebesluit.

T: LUMC
P: gemeente, FSW, jur, VO

politie, etc.

CML
LDE SfSustainability
FsW / CA
FsW / OS
FGGA
Law / criminology
ea.
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faculteiten; politie

Het voor iedereen zichtbaar, beleefbaar en makkelijk toegankelijk
maken van informatie, lezingen en kennis-achtige exposities en
evenementen voor jong en oud, w.o. doorontwikkeling Nacht van
Ontdekkingen.

T: coördinatie gemeente,

Symposia en conferenties (als leisure en
education)

Inzetten op (de organisatie van) platforms om kennis met een breed
en divers publiek te delen en zichtbaar te maken, en daarnaast om
verbindingen te maken tussen academische wereld en de praktijk

T: LM
P: Luris, UL, GL, Leiden+,

4m

Evenementen (als
leisure en education)

Doorontwikkeling kennis (en -cultuur) evenementen, met accent op
relatie met/t.b.v. de hele stad, zoals Brave New World, Wavelength,
Beyond Human, Nacht van Ontdekkingen, Pilgrimjaar etc.

T: div initiatiefnemers
P: GL, CFL, UL, OVLBSP, LM

4n

Europa-Festival (als
leisure en education)
Project voltooid

Europa (nog) meer zichtbaar en voelbaar te maken in de stad, en in
aanloop naar de verkiezingen Europese Parlement eind mei 2019
Europa nog meer belichten, vanuit verschillende invalshoeken.
Onderzoek mogelijkheid tot jaarlijkse Vrijheidslezing met
(inter)nationale uitstraling

T: Europa-instituut
P: gemeente, Studium Generale,

4o

Kennis en Cultuur
– strategische agenda
Project voltooid

Werkgroep ‘stalberaad’ bestaande uit musea, Luris en universiteit
maakt strategische agenda voor zichtbare verwevenheid tussen
Kennis en Cultuur in het Leidse weefsel. Met bijv. projecten als het
collectiegebouw en ‘Cultures of collecting’ en UBL/Collecties van
de wereld.

T: Cultuurmakelaar
P: Luris, Musea, FGW, UBL, e.a.

4p

Tata steel Schaak
event + schaakprogramma tot juni 2019
in Leiden
Project voltooid

Vanaf januari (tata steel schaakdag in Pieterskerk, symposium, jeugdtoernooi, etc.) tot juni (openluchttoernooi) doorlopend programma
met schaak- en kennisactiviteiten. Stad en jeugd actief betrekken.

T: Schaakverenigingen
P: gemeente, univ, PO, e.a.

4q

Activiteiten viering
444 jaar Universiteit
Leiden
Project voltooid

Uitgebreid outreach programma van UL, met betrokkenheid diverse
partijen. O.a. start van een (of meer) citizens science projecten,
tentoonstelling “444 universiteit & stad”, etc.

T: UL
P: GL, inwoners, wijkverenigin-

4k

Kennis als leisure en
education

gemeente A’dam, e.a.

T: gemeente
P: LUMC

PLNT, UDC, fac. W&N.

Zichtbaarheid en herkenbaarheid van kennis in de stad, voor iedereen

4l

(SfSustainability), bedrijfsleven,
MKB, onderzoeksinstituten

zorgpartners, e.a.

trekkerschap divers

P: LM, musea, evenementen
organisaties, etc.

Veerstichting, BNW, LIBC etc.

LUMC, Rijksmuseum
Boerhaave, studentenverenigingen

gen, etc.
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Project

Beschrijving doel

T: Trekker
P: overige (beoogde)
Partners

4r

Project Von Siebold

In 2023 is het 200 jaar geleden dat Philipp Franz von Siebold naar
Japan vertrok en daar een grote verzameling op het gebied van flora
en fauna en volkenkunde aanlegde. Hij verzamelde er bijna 22.000
objecten: vogels, vissen, reptielen, ongewervelde dieren, mineralen
en gesteenten, fossielen, verschillende soorten levende en gedroogde planten, die bewaard worden in Naturalis, en die een grote
wetenschappelijke waarde hebben. Japanse kunstenaars, zoals
Keiga Kawahara, maakten tekeningen van planten en dieren uit zijn
collectie. Er zijn plannen voor een 200 jaar Von Siebold in Japan
tentoonstelling in Japan in 2023. Daarnaast komt er een speciale
tentoonstelling in het Sieboldhuis. Het thema leent zich goed om
ook op andere plekken in de stad iets mee te doen, om daarmee
kennis te delen en de stad actief erbij te betrekken.

T: Naturalis
P: GL, Sieboldhuis

5e

EUniWELL

Dit eind 2020 opgericht consortium van samenwerkende universiteiten, in het kader van de European Universities, waar de universiteiten van Leiden, Florence, Keulen, Nates, Lineaus (Zweden) en
Semmelweis (Hongarije) internationaal samen werken aan vernieuwend onderzoek en onderwijs op het gebied van Well-Being. De
stadsbesturen van bovengenoemde universiteitssteden zijn daarbij
betrokken partners. Ook de Hogeschool Leiden neemt hieraan deel,
vanuit het Lectoraat Vitaliteit en Eigen Regie (VEER). De thema’s
preventie en lifestyle vallen binnen de brede scope van Well-Being in
deze aanpak.

T: Universiteit
P: HsL, gemeente

5f

Diverse initiatieven op
dit terrein binnen HsL

• Hogeschool Leiden zou vooral vanuit het Kenniscentrum VEER
kunnen aansluiten bij dit vijfde spoor.
• Living lab Integrative Medicine, integratie van traditionele en
complementaire behandelwijzen. Samenwerking in Medical
Delta verband.
• Wijkgerichte Beweegzorg - nieuwe Master van Hogeschool
Leiden. Onderzoeken of ook andere kennispartijen kunnen
aansluiten.
• Gezamenlijk lectoraat Leiden Centre for Applied Bioscience en
Naturalis
• Samen Redzaam (kenniscentrum met daarin de lectoraten van
SW/TP, waaronder Geestelijke gezondheidszorg (bv. Lector Jaap
van der Stel)
• Publieke Gezondheidszorg, best practices den Haag uitrollen
naar Leiden

T: HsL
P: UL, LUMC, gem./wijken,

Plan van aanpak gemeente Leiden, in samenwerking met Leyden
Academy. Ook LUMC, NeLL en Hogeschool (werkplaats sociaal
domein) zijn betrokken. Inzet nu om kennisinstellingen te gaan
betrekken bij alle facetten van ‘langer zelfstandig wonen’, dus zorg,
welzijn, woningen, woonomgeving etc. Gemeente Samenwerking
verder uitbreiden.
• meer werk maken van dementie, in samenwerking met het
expertisecentrum van Topaz en Transmuralis, en het LUMC
• onderzoek doen naar knelpunten die ouderen ondervinden bij
het verhuizen en manieren vinden om deze knelpunten weg
te nemen.
• nieuwe woonzorgvormen ontwikkelen i.s.m. zorg- en
kennispartners.

T: Gem
P: LUMC, Leyden Academy, HsL,

5. Leefstijl en gezonde stad
nr.

Project

Beschrijving doel

T: Trekker
P: overige (beoogde)
Partners

5a

(Een fysieke plek
voor) Lifestyle4Health

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is
een open, nationaal platform dat verbindt, coördineert en impact
vergroot, onder de naam Lifestyle4Health. Medio 2020 is door
Lifestyle4Health een wetenschappelijke notitie aangeboden aan
staatssecretaris Blokhuis, waarin beschreven is wat de mogelijkheden zijn voor het inzetten van leefstijlinterventies in de behandeling
van leefstijl gerelateerde ziekten. Om alles wat er in Leiden plaatsvindt op dit terrein extra kracht en zichtbaarheid mee te geven
zetten we in op een fysieke locatie voor L4H in Leiden.

T: TNO en LUMC
P: gemeente, LBSP, ea.

De samenwerking met betrekking tot leefstijl spitst zich In de maanden van de coronapandemie toe op toepassing van de COVID radar
(app) t.b.v. wijkgerichte advisering op het gebied van lock-down en
versoepelingsmaatregelen op basis van de ontwikkeling van gedrag
en klachten zoals door inwoners in de app geregistreerd, in combinatie met testgegevens (van de GGD). Deze samenwerking kwam
tot stand n.a.v. ontsluiting van sportverenigingen en -velden en
heropening van scholen in juni 2020. In dit project wordt door
LUMC samengewerkt met o.a. de gemeente (en GGD), de juridische
faculteit en met het “Alignment house”, een bedrijf dat wijkgericht leefstijlgegevens verzamelt die, naast voor karakterisering
van wijken en straten voor dit COVID-project, ook voor andere aan
leefstijl gerelateerde doeleinden gebruikt kunnen worden.

T: LUMC
P: GGD, gemeente, UL/FdR

5b

COVID radar Samenwerking
LUMC, GGD en FdR

5c

Huisartsen
geneeskunde en
Leiden Academy

Intensivering van de samenwerking en inzet van studenten,
stad als rijke leeromgeving.

T: Leyden Academy
P: LUMC, Leren met de Stad

5d

Gezondheid en
leefstijl in de wijk

Diverse samenwerkingen waarbij studenten in de wijken aan de slag
gaan met praktijkvraagstukken

T: via Leren met de Stad
P: HsL, UL, GL
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5g

Leiden op Leeftijd

Naturalis

e.a. Partijen in de ouderenzorg

5h

BiodiverCity

Leiden is een van de 10 Europese steden die zich sinds medio 2020
BiodiverCity mag noemen. Deze titel heeft de stad Leiden binnen
weten te halen samen met Naturalis Biodiversity Center en het
Centrum voor Milieukunde Leiden (CML). Onder de vlag van deze
titel worden binnen de stad vele grotere en kleinere biodiversiteitsproject uitgevoerd, met verschillende kennispartners, en bij voorkeur
met en door bewoners zelf.

T: Naturalis + UL/CML
P: GL, inwoners

5i

Icoonproject/vlaggenschip biodiversiteit in
de regio

Om op grote schaal impact te kunnen maken slaan Naturalis,
HsL, UL, Holland Rijnland, Hoogheemraadschap van Rijnland en
gemeente Leiden de handen ineen om te komen tot één vlaggenschip. Dat project is dermate omvangrijk dat het ook bijdraagt aan
andere klimaat gerelateerde vraagstukken zoals bodemdaling,
stikstofproblematiek etc. en dat als voorbeeld dient voor bedrijven
en andere organisaties om zich aan te verbinden.

T: UL/CML
P: Naturalis, Hoogheemraadschap
Rijnland, HSLeiden, Holland
Rijnland
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