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COLOFON
Op 4 juni 2018 vond in Rijksmuseum
Boerhaave in Leiden het symposium
‘Leiden, Internationale Kennisstad’
plaats.
Dit e-zine bevat de hoogtepunten van
‘Leiden, Internationale Kennisstad’
en is gemaakt door het volgende
mediateam van Magazine on the
Spot:
Eindredactie en coördinatie: Eric
Went
Redactie: Karlijn Broekhuizen, Frank
WIjvekate
Vormgeving: Nanda Alderliefste
Fotografie: Sanneke Fisser

ZO BOUWEN WE
AAN ‘LEIDEN,
INTERNATIONALE
KENNISSTAD’

Wat dóen we als we op 28 maart 2017 zeggen: ‘Leiden is een internationale kennisstad?’ Dan gaan we aan de slag. Met – een jaar later – de volgende resultaten.

1. Samenwerkingsovereenkomst
Begin juli 2017 hebben Universiteit Leiden, LUMC,
Hogeschool Leiden en gemeente Leiden een Samenwerkingsovereenkomst gesloten. Gezamenlijk werken we
aan de verdere ontwikkeling van Leiden Bio Science
Park, aan een Huis voor het Onderwijs, aan meer huisvestiging voor buitenlandse studenten – en aan circa
vijftien andere concrete projecten.

3. Kennismakelaar

Zoals Leiden al tien jaar een
Cultuurmakelaar heeft, is er in
de stad nu ook een Kennis
makelaar actief, Lara Ummels.
Haar taak: ideeën, plannen,
initiatieven en mensen bij elkaar
brengen van álle Leidse kennisinstellingen. Want samen
maken we de (kennis-) stad.

4. Atelier
Duurzaamheid

2. ‘Leiden, European City
of Science 2022’

Door hechte samenwerking van de Universiteit
Leiden, gemeente Leiden en Leiden Marketing is het
gelukt om het grootste wetenschappelijke evenement van Europa binnen te halen. In 2022 is Leiden
een jaar lang de kennishoofdstad van Europa.

Vijftien masterstudenten
van het Center for Sustainability doen onderzoek in
de stad, voor de gemeente, om te helpen Leiden
nóg duurzamer te maken.

Dit lijstje is eigenlijk nog veel langer.
Kijk maar eens op de website www.leidenkennisstad.nl.
DE CONCLUSIE: medewerkers van Leidse kennisinstellingen
en de gemeente Leiden weten elkaar steeds beter te vinden,
om samen te werken in hun ‘Stad van Ontdekkingen’ aan
Leiden Internationale Kennisstad.

5. Samen aan de slag
in de Slaaghwijk
In de Slaaghwijk (in het zuiden van de
Merenwijk) komen veel problemen samen:
sociale kwesties, veiligheid, openbare orde.
De gemeente heeft de hulp ingeroepen van
onderzoekers aan de Universiteit Leiden en
Hogeschool Leiden. Hoe kunnen bewoners
van de Slaaghwijk beter grip krijgen op hun
eigen leven – door betere prestaties op
school, werk, contacten in de buurt?
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In dit magazin et volop inspirerende
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in uitvoering.’ tische uitwerkingen
ideeën en praknde toekomst.
voor een strale

3

WERK IN UITVOERING

ONDERWIJS, DE
STAD ALS LAB
Leren met de stad: dit Multidisciplinaire aanpak in Slaaghwijk
gaan we doen!
EVIDENCE BASED
In Slaaghwijk wonen zo’n tachtig
Studenten en Leiden gaan vaker samen
optrekken en meer van elkaar profiteren.
Zo gaat de stad studenten inzetten voor
complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor staan de volgende
concrete acties op stapel:
• Leny Baas (Honoursprogramma HL),
Eline Bergijk (Honours Academy UL)
en Thera Olthof (gemeente Leiden)
vormen samen een ‘Regieteam’, en
bepalen met elkaar een gezamenlijke
koers voor ‘Leren met de stad’, om zo
continuïteit te borgen.
• Thera Olthof (gemeente Leiden)
ontleedt het nieuwe collegeakkoord.
Doel: thema’s destilleren die zich lenen
om aan te werken met studenten in de
stad.
• Kirsten Lelieveld (PKvV) biedt de
denkkracht aan van de PKvV-denktank,
een groep studenten die graag aan de
slag gaat met maatschappelijke
thema’s.
• Piet-Hein van der Ploeg (HL) maakt
een overzicht van waar studenten
namens HL in de wijken actief zijn, o.a.
om doublures te voorkomen.
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jongeren tussen de twaalf en twintig jaar
over wie de gemeente en vooral de
wijkbewoners grote zorgen hebben. De
communicatie met hen verloopt niet
goed; noch professionele hulpverleners
– van veertig tot maar liefst zestig
organisaties – noch docenten van de
Bredeschool Merenwijk beschikken
bovendien over voldoende kennis van
andere culturen.

Hoe deze problemen te lijf te gaan? In de
eerste plaats maken medewerkers van
de faculteit Criminologie een inventaris
van de problemen. Bij het evidence based
plan van aanpak dat uit deze wijkschouw
voortkomt, worden zowel hulpverleners
betrokken als medewerkers en studenten
van de Hogeschool Leiden en faculteiten
als Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde en Criminologie. En dat alles onder
regie van een gemeentelijke programmamanager.

Joris Castermans, innovatieadviseur ‘Internet of things’:

‘MKB ALS BOUWSTEEN’

“Ik zie kansen voor een regionale hub rondom smart
technology. Met betrokkenheid van kennisinstellingen,
studenten, bedrijven en de overheid. De stad is de juiste
schaal voor een living lab. Een speciale rol zie ik daarbij
voor het MKB. Immers: al de nieuwe zaadjes die
studenten op plekken als PLNT ontkiemen moeten
geconsolideerd worden door bedrijven die daar
business van maken.”

Leids Onderwijshuis
voorjaar 2019 open
Een laagdrempelige plek in de stad waar
professionals uit het Leidse onderwijs
elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar
kunnen leren en samen nieuwe ontwikkelingen in gang kunnen zetten: in het
voorjaar van 2019 is dat misschien al
realiteit. Want dan gaat - zoals het er nu
naar uitziet - het Leids Onderwijshuis
van start, voorspelt projectleider Sanne
van der Linden.
Experimenteren, dingen met elkaar doen,
innovatie-proeverijen, initiatieven
exposeren en nieuwe ontdekkingen
uitproberen: het kan straks allemaal.
Met, door en voor professionals uit het
Leidse onderwijsveld. Een inspirerende
plek gaat dat worden, want anders kom
je er niet graag. Met goede koffie en een
lekker informele sfeer.

Daktuin
Bij PLNT (voorheen Hubspot) komt een
daktuin, waarop studenten, bedrijven,
kennisinstellingen en de gemeente
innovatieve oplossingen op het gebied
van duurzaamheid demonsteren.

Leiden rookvrij in
2020?
Hoe mooi is het als in 2020 niemand
meer rookt in de stad. Een utopie? Niet
als het aan de communicatie-afdelingen
van gemeente Leiden, LUMC en Hogeschool Leiden ligt. Zij gaan inventariseren of het mogelijk is om met een
rookvrije boodschap samen de wijken in
te gaan. Een mooie casus voor ‘De Stad
als Lab’

Benjamin Sprecher, Universiteit Leiden

‘TIJD OM TE
LANDEN’
“Leuk, die onderzoeken voor de stad.
Maar in de universitaire wereld word je
afgerekend op de hoeveelheid publicaties in toonaangevende journals. Iets
vernieuwends uitdenken op papier, dat
vervolgens toepassen in een stad, laten
landen en werkende krijgen, kost heel
veel tijd. Het zou helpen als de universiteit medewerkers ook positief beoordeeld als ze niet alleen die ratrace naar
vernieuwen volgen, maar ook de tijd
nemen om iets te laten landen.”

Barbara Gravendeel, bioloog bij Naturalis

‘MEER CITIZEN
SCIENCE’
“Onderzoekers in deze stad vinden elkaar
doorgaans wel. Maar de ‘gewone’ Leidenaren
horen ook bij Leiden Internationale Kennisstad. Bij Naturalis doen we veel aan citizen
science, vergelijkbaar met initiatieven als
waarneming.nl. Waar is vandaag iets leuks te
zien in Leiden? Welk leuk plantje bloeit nu in
het Singelpark? Dat soort informatie kan
beide groepen aan elkaar binden.”
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INTERNATIONALISERING
ESOF: einddoel of vertrekpunt?
Leiden organiseert in 2022 het
prestigieuze wetenschapsevenement
EuroScience Open Forum (ESOF). De
stad mag zich dan ook een jaar lang
European City of Science noemen.
2022? Ver weg, toch? Absoluut niet!
ESOF is namelijk geen einddoel maar
een middel. Een katalysator, een vertrekpunt voor allerlei ontwikkelingen voor en
na 2022. Zoals: het beter betrekken van
de Leidse bevolking bij wetenschap en
technologie. Door: op 3 oktober aandacht aan het event te besteden,

bijvoorbeeld. En: kunnen we de Nacht
van Ontdekkingen er ook niet voor
inzetten? Met een dagversie ervan voor
scholieren?
SCHOLEN EN BEDRIJVEN
In een European City of Science moeten
BO- en VO-scholen hoe dan ook betrokken worden. En niet te vergeten het
bedrijfsleven. Levert de wetenschap zich
daarmee niet over aan de commercie?
Onzin, sponsoren zijn noodzakelijk en
hetLeiden Bio Science Park heeft nieuw
personeel nodig en dus automatisch

belang bij Leiden als Europese kennisstad.
GESLAAGD ALS…
En wanneer is ESOF een succes? De
meningen hierover variëren:
• als mensen het na afloop logisch
vinden dat het in Leiden plaatsvond;
• als ESOF de deur naar buiten opent;
• als musea hun participatie toezeggen;
• als ESOF Leiden verlost van het imago
van oude musea en duffe wetenschap.

Lucien Geelhoed, Leiden Marketing:

‘ALLEMAAL DEZELFDE
TAAL SPREKEN’
“We hebben het over Leiden als brede kennisstad. Maar we verschillen erover wat dat ‘breed’
nu precies inhoudt. Bedoelen we ermee dat al die
kennis laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk? Dan zou ik dat eerder ‘open’ kennis
noemen, die je in musea kan laten
zien. Er valt, kortom, nog wel
wat fijn te slijpen in definities en taalgebruik.”
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Internationalisering Leiden: de stand van zaken
We zijn een eind op weg met die internationalisering van Leiden, maar de
initiatieven zijn nog teveel fragmentarisch. Een conclusie die schreeuwt om de
ontwikkeling van centrale platforms.
Eerst wat bekende problemen. Het
openen van een bankrekening is voor
internationals niet eenvoudig – maar dat
is niet typisch Leids. Waar vinden ze
informatie over de stad en over het leven
in Leiden? Die is vooral decentraal
beschikbaar. En als je jezelf als zesde
stad van Nederland wilt profileren,
waarom krijgen buitenlanders in
buurgemeenten dan geen toegang tot
Leidse faciliteiten?

HUISJESMELKERS
Huisvesting is hoe dan ook een issue.
Internationals zijn vaak het slachtoffer
van huisjesmelkers. En voor een toenemend aantal buitenlandse masterstudenten is een gemeubileerde kamer geen
optie: die zoeken meer permanente
bewoning.
Toch zijn er lichtpunten. Neem bijvoorbeeld Housinganywhere.com. Dat brengt
huurders en verhuurders bij elkaar en kan
ingezet worden bij Summerschools. Daar

moet dan wel meer aandacht voor
komen. En waarom creëren we geen
platform waarop alle versnipperde
informatie voor internationals gebundeld
is? Een mooie taak voor de vier kennispartners, met een doorvertaling naar het
Expat Centre Leiden.
GERUSTSTELLEND
Tenslotte is er de geruststellende
gedachte dat Leiden openstaat voor de
wereld. Denk alleen al aan We Are
Leiden, waar bij de eerste editie in 2017
meteen 150 Leidenaren rondleidingen
aan 150 statushouders, expats en
internationale studenten gaven.

Hans Pluim, DUWO:

‘FEELING AT
HOME
ABROAD’
“Wat dacht je welke bouwstenen ik mis? Nieuwe studentenhuizen en -kamers natuurlijk.
Ook voor buitenlanders.
Iedereen moet zich hier thuis
kunnen voelen en op mensen
terug kunnen vallen. Ik ben
weleens een studentenhotel
binnengelopen. Op een
zaterdagavond. Zat daar zo’n
meisje in haar eentje op een
loungebank. Dat vond ik zo
triest om te zien.”

Daniël Meijer,
gemeente Leiden:

‘MEER INITIATIEVEN DAN
VLUCHTELINGEN’

“Natuurlijk kan Leiden nog meer doen
voor internationals. Tegelijkertijd blijkt de
betrokkenheid van Leidenaren bij mensen
van buiten telkens weer groot te zijn. Ik
zag het toen ik in augustus verleden jaar
meedeed met de eerste kick-off van We
Are Leiden. Of neem de inzet van Leiden
op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis: er waren meer initiatieven dan
vluchtelingen.”
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Collectiegebouw:
bron van kennis

VERBINDING
KENNIS EN
CULTUUR

‘Kennis opdoen onder ’t genot van een biertje’
Hoe kunnen we een breder publiek
bereiken met de kennis die er in Leiden
is? Drie plannen met potentie.

Inmiddels een beproefd recept in het
buitenland (en in Nijmegen). Binnenkort
ook in Leiden?

1. KINDERKENNISMAKELAAR
Voordat we als volwassenen gaan
bedenken wat goed is voor kinderen,
kunnen we het ze beter zelf vragen. Een
kinderkennismakelaar kan onderzoeken
wat (en hoe) kinderen willen leren, willen
ontdekken. Wellicht kan BplusC op zoek
naar zo’n talent?

3. VOICE ACADEMY
Hoe zorg je ervoor dat onderzoekers hun
verhaal op een aantrekkelijke manier
over het voetlicht brengen? Zodat zelfs
de gemiddelde middelbare scholier
enthousiast raakt van wetenschap? De
Voice Academy leert wetenschappers
hoe te presenteren, rappen, slammen. Dit
idee krijgt nu al vorm in een pilot met
vijftien masterstudenten die dit jaar van
start gaat.
Meer weten? www.voiceforthought.nl

2. PINT OF SCIENCE
Zet een onderzoeker in de kroeg en laat
hem of haar daar college geven. Kennis
opdoen onder het genot van een biertje.

Zoveel museale collecties op loopafstand
van elkaar: ook hierin is Leiden uniek. Wat
zou er gebeuren als je die samenbrengt?
De plannen voor ‘het collectiegebouw’
reiken verder dan een eerste voorzichtige
gedachte. De meeste Leidse musea
hebben zich al positief uitgesproken over
de komst van een gezamenlijk depot en
ook onderwijsinstellingen zijn in beginsel
enthousiast. Nu rijst de vraag wat de
functie van het gebouw moet zijn.
Iedereen is het erover eens dat het meer
moet inhouden dan enkel het beheren van
de collecties. Zou het collectiegebouw
wellicht het vliegwiel kunnen zijn tussen
cultuur en wetenschap? Waar ruimte is
voor onderzoek, ontmoeting, restauratie
en een bibliotheek? Of moet het voor een
nog bredere doelgroep toegankelijk zijn?
Voor de bewoners van de stad? En op
welke plek moet het gebouw dan staan?
Dat er potentie schuilt in deze ambitieuze
samenwerking is evident. Het is nog de
kunst om uit te vinden waarin de meerwaarde, bijvoorbeeld voor onderzoekers,
exact schuilt. Om hierop een antwoord te
vinden wordt er onderzoek gedaan naar de
verschillende scenario’s. Dit rapport wordt
nog voor de zomer gepresenteerd.

Yvonne van Delft, wethouder Werk,
Economie en Cultuur:

‘STRAAT OF
WIJK?’
“Het is nog zoeken naar
welke bouwstenen Leiden
nodig heeft om een
zelfstandige culturele regio
te worden. En ook op welk
niveau. Zetten we ons fijne
huis in een straat of in een
wijk? Ik denk dat we de
bouwstenen ‘Kennis’
en ‘Cultuur’ kunnen
fijnslijpen. Misschien
dat de ‘Stad van
Verhalen’ hierbinnen
wel een plek kan vinden.”
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Aphroditi Zoulfoukaridis, LeidenGobal:

‘DOELGROEPEN BETER
BEREIKEN’
“In Leiden liggen de prachtige stenen wetenschap en
cultuur, maar we missen het cement: hoe brengen we
die kennis aan de man. Hoe bereiken we met goede
communicatie de juiste doelgroepen, de bewoners van Leiden?
Daarover ontbreekt de kennis.
Het zou goed zijn om hier
onderzoek naar te doen.”

‘Wie zijn we eigenlijk?’
Het Euroscience Open Forum (ESOF) in
2022 biedt Leiden de kans zich scherp(er)
te profileren als stad van Kennis en
Cultuur. Maar zijn dit ook de pijlers voor
de culturele regio? Moeten we in aanloop
naar ESOF samenwerken met andere
steden, en zo ja welke: Holland Rijnland,
Delft, of meer voor de hand liggend, Den
Haag? Zijn de bouwstenen Kennis en
Cultuur voldoende, of moeten we op zoek
naar andere aspecten om verdieping en
scherpte aan te brengen in het profiel?
Geen gemakkelijke vragen waar een
eenduidig antwoord op te vinden is.
Toch leverde deze zoektocht tijdens het
symposium Leiden Internationale
Kennisstad al iets op. Zo moet er volgens

de deelnemers een duidelijk stappenplan
voor ESOF komen, met een gezamenlijk
gedragen strategische agenda. Ook
culturele instellingen willen daaraan
deelnemen. Er zijn veel bilaterale initiatieven; verbind die met elkaar en maak ze
vooral zichtbaarder. Daarnaast is het
belangrijk om het Leidse profiel in de
regio verder te onderzoeken. Misschien
zijn Cultuur en Kennis wel te breed en
moeten we op zoek naar iconen die een
concreet beeld oproepen bij die twee
pijlers. Een ander aspect dat de moeite
van het onderzoeken waard lijkt, is de
pijler ‘Verhalen vertellen’. Verhalen
kunnen cultuur, wetenschap en de
bewoners van de stad verbinden. Wordt
vervolgd.

Annette Los, Rijksmuseum Boerhaave:

‘NIEUW JASJE’

“De identiteit van Leiden, die wil ik wel aanscherpen. Stad
van Ontdekkingen is een prima uitgangspunt, maar veel
mensen hebben daar een historische connotatie bij.
Waarom geven we dit profiel geen nieuw jasje? Betrek
wetenschappers van nu, zoom in op actuele ontdekkingen,
geef het een moderne uitstraling. Dat hebben wij met
Rijksmuseum Boerhaave ook gedaan: het werkt.”

Willem van Moort, BplusC:

‘CREATIVITEIT
TUSSEN DIE
STENEN’
“Het cement tussen kennis en cultuur
is creativiteit. Een wezenlijk onderdeel
om die twee bouwstenen te verbinden,
om een muur te kunnen bouwen.
Creativiteit moet in het DNA van je stad
zitten. Hoe je dat doet? Mensen in
contact brengen met kunst en cultuur.
Daar dragen wij graag aan bij.”
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AVONDSYMPOSIUM
LEIDEN
KENNISSTAD
Ruim honderdvijftig bezoekers gaven op 4 juni 2018
tijdens een avondsymposium nieuwe energie aan
‘Leiden Internationale Kennisstad’. Dat gebeurde in
Rijksmuseum Boerhaave, waar aan tien werktafels
‘werk in uitvoering’ werd verricht. De highlights in
quotes en beelden.
Lara Ummels, kennismakelaar:

‘Veel animo’

“Vandaag zetten we een volgende stap.
Hoe brengen we focus aan, houden we
de energie hoog en zorgen we dat
mensen aanhaken? Gezien de animo
voor vanavond, zit dat wel goed.”

Ruben Maes, moderator:

‘Stevige plannen’

“We willen voorbij het niveau van
‘plannetjes maken’. Wat leren we hier
nu van en hoe kunnen we de plannen
die er zijn steviger neerzetten?”
Amito Haarhuis, directeur
Rijksmuseum Boerhaave:

‘Doorpakken’

“In Leiden zijn de lijnen kort
en wordt er veel gepraat.
Maar wat ik ook hoor is: we
mogen soms wel iets meer
doorpakken.”

Marjolein Zaal, gemeente Leiden:

‘Gezamenlijke communicatie’
Pancras Hogendoorn, LUMC:

‘Stappen gezet’
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“Hoe houd je de samenleving gezond?
Om die vraag te beantwoorden, hebben
we elkaar nodig. Er zijn het afgelopen jaar
al veel goede stappen gezet, ik ben best
tevreden.”

“Tot voor kort dachten we vanuit onze
eigen organisatie. De tijd is nu rijp om
met de onderwijsinstellingen en gemeente samen te werken op het gebied van
communicatie.”

Paul Dirkse, wethouder Onderwijs,
Jeugd en Financiën

‘Voor alle Leidenaren’

“Doordat we een kennisstad zijn, tillen we
de welvaart naar een hoger niveau. Elke
Leidenaar moet daar wat mij betreft iets
van merken. Dan heb je de rechtvaardiging van dit soort avondjes.”

Sander van den Eijnden,
Hogeschool Leiden

‘Iedereen
profiteert’

“Je leert vaak het beste in
de beroepspraktijk.
Context maakt betere
professionals.”

Hester Bijl, Universiteit Leiden

‘Internationale top’

“Om een internationale topuniversiteit
te zijn heb je verbinding nodig met je
omgeving. Voor ons is dat van groot
belang.”
Deelnemer avondsymposium
Leiden Kennisstad:

‘Afronder’

“Neem naar onderhandelingen
niet alleen bestuurders mee,
maar ook iemand uit de
organisatie, die er in de praktijk
mee van doen heeft. Een
‘afronder’ zeg maar.”

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden:

‘Blij’

“Met een paar goed ideeën gaan we het
verschil maken. Als maar 20 procent van wat
we hebben besproken uitgevoerd wordt, dan
is dat al heel veel. Ik ben vanavond blij
geworden.”
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DIT GA IK DOEN!
Bouwen aan Leiden Internationale Kennisstad doen we met elkaar. Ook als
individu kunnen we ons steentje bijdragen. Hoe? Zes betrokken stadgenoten
doen een voorzet.

Johan Jan Beukman, Hogeschool
Leiden:

Jacqueline Ton, LUMC:

“Het Leids Onderwijshuis, plek voor
experiment en innovatie, gaat naar
alle waarschijnlijkheid in het voorjaar
van 2019 open. Er zijn al veel partners
aangehaakt. Nu nog de groep
docenten: van PO tot VO, van MBO tot
universiteit. Wat willen ze brengen,
wat komen ze halen? Hoe kunnen zij
leren van elkaar? Ik sta morgen met
de telefoon in mijn hand.”

“Het LUMC heeft onlangs een nieuwe
strategie geformuleerd, verbonden aan
maatschappelijke thema’s, zoals
population health. Wetenschappelijk
onderzoek naar bijvoorbeeld ‘stoppen
met roken’ is een op een in te zetten
voor de bewoners van de stad. Ik
verbind liever vandaag dan morgen
partijen voor zo’n project aan elkaar.”

‘Docenten bellen’
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‘Onderzoek
gebruiken’

Jessica Hilhorst, gemeente Leiden:

Kirsten Lelieveld en Rebecca Jong,
Plaatselijke Kamer van Verenigingen:

‘Inclusief het mbo’

‘Graag meedenken’

“Je wilt natuurlijk dat iedereen zich
aangesproken voelt als we het hebben
over Leiden Internationale Kennisstad.
Want we hebben iedereen nodig. Wat
mij betreft is dat dus inclusief het
MBO, dat behalve vakmensen ook
praktische meedenkers aflevert.
Iedereen kan een bijdrage leveren en
moet zich nodig voelen.”

“Sinds kort beschikken wij over een
groep van zo’n vijftien studenten die
zich graag bezighouden met maatschappelijke vraagstukken. Deze
denktank is beschikbaar als er in het
kader van Leiden Internationale
Kennisstad iets gepeild of wellicht
onderzocht moet worden. We zijn
betrokken, toegankelijk en willen graag
meedenken.”

Desiree Sweerts, studentenraad
Hogeschool Leiden:

‘Nog steeds geen
stageplaatsen’

“Kón ik hier maar morgen direct mee
aan de slag! Maar helaas heb ik ook
op deze inspirerende avond niet
gehoord hoe we stageplaatsen voor
studenten Verpleegkunde kunnen
vinden. Dan kun je al die kennis dus
niet in praktijk brengen. Raar toch, dat
de markt niet wil helpen? Daar valt
dus nog wel wat werk te doen.”

Marian Weevers, gemeente Leiden:

‘Meer kennis delen
door samenwerking’

“Ik hoorde dat het Expat Centre
buitenlanders helpt een huisarts te
zoeken maar dat internationale
studenten van niets weten. Daar kan
kennis gedeeld worden. Is misschien
ook iets voor de gemeente. Laat onze
communicatieafdeling maar meer
met die van kennisinstellingen
samenwerken.”

