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Voorwoord

Internationale kennis is een belangrijke basis voor de economie van onze 

stad. Leiden is goed uit de vorige economische crisis gekomen dankzij haar 

sterke kenniseconomie en in de huidige coronacrisis wordt Leiden vaak 

genoemd als de plek waar vaccins voor de wereld ontwikkeld worden.  

Juist nu is het van belang om krachtig in te (blijven) zetten op de kansen die 

een verdergaande internationalisering biedt. Zo kan Leiden een aantrekke

lijke en leefbare stad blijven, waar iedereen kan wonen en waar iedereen 

mee kan doen. 

Internationalisering heeft meer dan alleen economische betekenis vanuit  

de groei van het aantal internationale bedrijven dat zich hier vestigt.  

Ook breder dan dat groeit de groep Leidenaars met een niet Nederlandse 

achtergrond. En dus raakt de trend van internationalisering ook bijvoor

beeld het beleid op het gebied van onderwijs, het welzijnswerk, de huisves

ting  en de sport in de stad. En dienen wij als gemeente met onze 

dienstverlening hierop in te spelen.

Dat vraagt om een integrale visie en brede benadering vanuit de gemeente. 

En die ligt voor u. Leiden zet proactief in op de internationalisering van de 

stad en borduurt daarmee voort op de eeuwenlange traditie als stad voor 

iedereen. Bij een visie blijft het gelukkig niet alleen: we gaan door met de 

uitwerking ervan! En dat doen we niet alleen. De visie is tot stand gekomen 

na intensieve afstemming en samenwerking met partners in de stad zoals 

de Universiteit Leiden, het LUMC, de Hogeschool Leiden, Idoe, onderwijs 

en kinderopvang, We are Leiden, Leiden Marketing, het Expat Centre 

Leiden en de stichting Leiden Bio Science Park. Daar bedank ik hen hartelijk 

voor. Samen met hen en vele anderen in de stad bouwen we verder aan 

Leiden als internationale kennisstad. 

 

Paul Dirkse 

Wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën.

november 2020
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Samenvatting
“Benutten van kansen in een internationale samenleving”

Hierbij is het van belang om te zorgen, passend bij het Collegeakkoord 

‘Samen maken wij de stad’, dat iedereen, inclusief internationale Leidenaren, 

binnen onze samenleving meetelt en er deel van kan blijven uitmaken.  

Dit maakt Leiden tot een aantrekkelijke (inter)nationale omgeving om te 

wonen, werken en verblijven. Het vraagt om bewuste keuzes en een actieve 

inzet van de gemeente om deze kansen te benutten. 

Leiden wordt steeds internationaler. Dat zien we terug in de toename van 

diverse groepen internationals: kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten 

en vluchte lingen. Leiden is al eeuwenlang een internationale stad met 

inwoners vanuit verschillende landen en culturen en de internationalisering 

van Leiden zet zich naar verwachting door. Voor ons als gemeente betekent 

dit een andere inzet op een aantal vlakken, denk hierbij aan primaire taken 

zoals dienstverlening, maar ook aan het vervullen van een stimulerende en 

faciliterende rol. 

Aandachtsgebieden om de kansen van internationalisering zoveel mogelijk 

te verzilveren, liggen op zowel het sociale vlak, waarin iedereen meetelt,  

als op het economische vlak, waarbij het creëren van een gunstig vestigings

klimaat een toenemende welvaart voor iedereen bewerkstelligt. 

Internationalisering biedt namelijk mogelijkheden voor Leiden en alle  

Leidenaren door een toename van het aantal internationale bedrijven en  

con gressen, de effecten daarvan voor welvaart en welzijn, alsook het opvul

len van tekortsectoren. Deze toename levert op elk niveau extra banen, 

zowel voor praktisch geschoolden (MBO) als hoog opgeleiden (HBO en WO). 
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Deze visienota laat zien dat internationalisering alle gemeentelijke beleid

sterreinen raakt. Met deze nota geven we richting aan de wijze waarop de 

stad hiermee om wil gaan. 

De komende jaren willen we:

• kansen op het gebied van internationalisering voor de stad en haar 

partners verzilveren; 

• samen optrekken met partners uit de stad en regio om knelpunten  

te ondervangen;

• vanuit ons profiel als stad van Internationale Kennis en Historische 

Cultuur acteren om nationaal en internationaal talent naar Leiden  

te halen;

• met focus inzetten op internationalisering (te beginnen bij de beleids

terreinen sociaal domein (integratie & ontmoeting) gezondheid en sport, 

onderwijs, kennis en economie, stedelijke ontwikkeling en wonen en 

dienstverlening).
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1. Inleiding

Leiden is van oudsher een stad waar allerlei mensen met verschillende achtergronden naar toe komen.  

Om te werken, te wonen, te studeren, een veilig thuis te zoeken. Dit is te herleiden naar onze stadsvisie 

“Leiden, Stad van Ontdekkingen”. Leiden ontwikkelt zich al jaren als stad van Internationale Kennis en  

Historische Cultuur. Het gaat goed met Leiden en dat is mede te danken aan deze focus. Het levert zichtbaar 

en merkbaar een bijdrage aan de welvaart en het welzijn van inwoners, bedrijven en organisaties in deze 

stad en regio.

Als we inzoomen op de pijler Internationale Kennis dan is duidelijk dat een 

intensieve samenwerking met de kennisinstellingen (bijv. Hogeschool,  

Universiteit en LUMC) in de stad leidt tot successen op zowel economisch 

en maatschappelijk gebied. Door onze gerichte samenwerking is de positie 

van Leiden en de regio in internationaal perspectief versterkt. Leiden heeft 

zich daarmee gaandeweg een positie veroverd in de top van Europese  

kennisregio’s. Deze toppositie, de aan wezigheid van internationaal bekende 

instellingen (zoals de Universiteit Leiden, het LUMC of de bedrijven op het 

Leiden Bio Science Park), toename van inter nationale mobiliteit en globali

seren maken dat de Leidse samenleving en regio de afgelopen jaren sterk is 

geïnternationaliseerd. Deze beweging past bij het profiel en de geschiedenis 

van onze stad. Leiden is altijd al een internationale stad met een diverse 

bevolking geweest. Daarnaast zien we een steeds meer diverse bevolkings

samenstelling, niet alleen dankzij de kennisinstellingen, maar ook door 

mondialisering en politieke situaties in andere landen. We zien, met name 
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de laatste jaren, grote ontwikkelingen op het gebied van de internationa

lisering van de samenleving. Het huidige tempo roept nieuwe vragen op en 

biedt de stad, haar inwoners én haar partners nieuwe kansen.

We zien over de afgelopen jaren een stevige toename van internationals: 

kenniswerkers, vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten. We zien 

een stijging van het aantal internationale Leidenaren over nagenoeg alle 

leeftijdsgroepen. Dat betekent dat Leiden niet alleen internationaler is 

geworden qua bevolkings samenstelling, maar ook dat de groep internatio-

nals erg divers is (bijv. t.o.v. andere Nederlandse steden). Zo zien we in de 

periode 2009 – 2019 een stijging van het aantal internationals in Leiden: 

van 9% (10.058) van het totaal aantal inwoners naar 11% (12.717)1 van het 

totaal aantal inwoners. Deze internationale Leidenaren komen uit meer dan 

130 verschillende landen. De diversiteit van de groep internationale Leide

naren koesteren we. Samen maken we de stad komt ook tot uitdrukking in 

de visie internationalisering.2

Zoals in het Collegeakkoord ‘Samen maken we de stad’ staat is Leiden een 

inclusieve stad: ‘Iedereen is welkom in Leiden om te wonen, te werken,  

te leren en te leven. Wij streven naar een inclusieve stad, waarin iedereen 

meedoet. Wij staan voor gelijke kansen, ongeacht opleidingsniveau,  

achtergrond, leeftijd, geaardheid of eventuele beperking. Als universiteits-

stad zijn we van oudsher een smeltkroes van ideeën, waarden en culturen.  

Dat blijven we. In onze stad is er voor iedereen perspectief. Dat is onze 

ambitie.’ Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt en in de samenleving en dit 

geldt zeker voor de groeiende groep internationals in Leiden. Daarbij 

hechten we veel waarde aan integratie en ontmoeting van internationals 

met nietinternationale Leidenaren. Uiteindelijk is een ieder, ongeacht  

herkomst, Leidenaar en dat gevoel van ‘Leidenaarschap’ willen we koeste

1 Bron: Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Leiden, 2019.

2 Bron: Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Leiden, 2019.

ren en versterken. Wij willen dat internationale bezoekers of ze onze stad 

eenmalig bezoeken voor een internationaal congres of dat zij zich perma

nent in Leiden vestigen, iets meekrijgen van de Leidse identiteit. En wanneer 

zij onze stad verlaten, na een korter of langere verblijfsduur, dat ze als 

ambassadeur van Leiden vertrekken.

Top 10 internationale nationaliteiten (2019)  
in Leiden

Aantal inwoners

1. Italie 1116

2. UK 1011

3. Duitsland 1003

4. Polen 813

5. China 812

6. VS 615

7. Frankrijk 600

8. Syrie 596

9. Turkije 561

10. Spanje 539
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Leiden is een open stad en bewijst dit nog steeds te zijn. Toen Leiden enkele 

jaren geleden gevraagd werd acute noodopvang voor vluchtelingen te 

regelen, liet de stad haar open karakter zien. We zagen meer initiatieven 

voor de groep vluchtelingen in Leiden, vanuit verschillende plekken en 

organisaties in de stad, dan dat er vluchtelingen waren. Wij zijn trots op het 

open karakter van Leiden en willen dit met deze visie internationalisering 

behouden en – waar we kansen zien – versterken. Zo blijft Leiden niet 

alleen de open stad die het historisch gezien al lange tijd was maar werken 

we ook met elkaar aan een inclusieve stad, zoals benoemd in het beleids

akkoord “Samen maken we de stad”. Daarbij weten we ook de komende 

jaren kansen voor de gehele stad te verzilveren door slim, adequaat en 

proactief in te spelen op de toenemende mate van internationalisering. 

De samenstelling van onze bevolking is veranderd. En dat resulteert in 

andere en nieuwe wensen en behoeften van onze inwoners. Wat betekent 

dit bijvoorbeeld voor hoe ‘oude’ en ‘nieuwe’ Leidenaren met verschillende 

achtergronden met elkaar samenleven en hoe inclusie vorm krijgt? Wat 

vraagt een steeds internationaler en diverse stad van onze dienstverlening? 

Hoe kunnen we ons vestigings klimaat versterken? 

Daarnaast levert internationalisering onze stad en samenleving ook veel op. 

In het sociaal domein profiteren Leidenaren bijvoorbeeld van een meer 

internationale leefomgeving, waar wereldburgerschap een steeds belang

rijkere plaats inneemt en kinderen al opgroeien in een internationale  

omgeving (wat bijdraagt aan de ontwikkeling van 21st century skills van  

kinderen in Leiden). Ook economisch zien we kansen, bijvoorbeeld doordat 

de komst van internationale bedrijven en kenniswerkers de stad veel oplevert 

op het gebied van werk en ook meer bezoekers trekt. Zowel congresgangers 

als kenniswerkers en arbeidsmigranten. Hoe houden we deze trends vast? 

Welke kansen kunnen we benutten?

Deze, en tal van andere vragen binnen diverse thema’s, vragen om een 

integrale benadering waarbij de impact van internationalisering in gemeen

telijk beleid meegewogen wordt. Onze inzet zal er op gericht zijn om de 

welvaart én het welzijn van alle Leidenaren, internationale Leidenaren én 

nietinternationale Leidenaren, te bevorderen. 

Korte leeswijzer
Deze visie op internationalisering biedt enerzijds een inventarisatie van 

beleidsterreinen waar we impact zien (of verwachten) als gevolg van de 

internationalisering van de Leidse samenleving en regio en welke mogelijke 

kansen voor de stad daarbij horen. Anderzijds geven we aan waar de 

gemeentelijke focus en aanpak op het gebied van internationalisering ligt 

om ervoor te zorgen dat alle inwoners kunnen profiteren van onze positie 

als stad van Internationale Kennis en Historische Cultuur. 

Totstandkoming
Voor de totstandkoming van deze visie is een brede inventarisatieronde 

gemaakt bij verschillende partijen uit de stad. Er is met diverse externe  

stakeholders gesproken – stadspartners als het Expat Centre Leiden,  

Leiden Marketing, Kennispartners (LUMC, universiteit en Hogeschool 

Leiden), maar uiteraard ook met internationals zelf. Daarbij is gevraagd 

welke zaken men met betrekking tot (toenemende) internationalisering 

tegen komt bij de gemeente en bij partners in de stad. 
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2.  De impact van internationali sering 
op onze stad en samenleving

De internationalisering van de samenleving is al decennia aan de gang. De afgelopen jaren zien we hier een 

nog stevigere trend in. Deze ontwikkelingen komen deels van buitenaf (denk aan de Brexit of toegenomen 

globalisering) en voor een deel komen de ontwikkelingen op het gebied van internationalisering vanuit de 

stad zelf. Immers, de partners uit de stad, waaronder de gemeente, acteren steeds meer op internationale 

podia, werken meer samen met interna tionale partners of halen meer internationals naar Leiden toe voor 

congressen. Ook dragen wereldspelers, zoals de Universiteit Leiden en het LUMC, bij aan het aantrekken van 

internationale studenten naar de stad. Hierdoor neemt het aantal internationals nog steeds toe

Internationalisering heeft impact op de gemeente en haar partners op vele 

gebieden, zoals huisvesting en voldoende woningen, vragen op het gebied 

van integratie en inburgering, gemeentelijke dienstverlening en een inter

nationaler wordende arbeidspopulatie en onderwijs.

 

Op landelijk niveau wordt de impact van internationalisering op de samen

leving al langer gezien. Het CPB concludeerde dat de internationale mobili

teit van studenten een netto positief effect heeft op de schatkist, van ten 

minste € 740 miljoen op jaarbasis. Nuffic heeft deze berekening in 2016 

geactualiseerd. Daaruit volgde dat internationale afgestudeerden jaarlijks 

minimaal €1,57 miljard netto bijdragen aan de Nederlandse schatkist.  

Deze landelijke cijfers zijn lastig om te zetten naar cijfers voor de Leidse regio.

In de Leidse regio zien we de impact van internationalisering op de samen

leving op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. Deze impact 

beschrijven we hieronder en kan dan ook niet los van elkaar gezien worden. 

Wanneer internationalisering alleen vanuit een economisch of sociaal 

perspectief wordt benaderd, zien we belangrijke uitdagingen en kansen 

over het hoofd. We kiezen daarom bewust voor een brede benadering op 

internationalisering. Een benadering op sociale én economische kansen 

voor de regio, stad en inwoners van Leiden.
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Sociale impact
• Steeds meer nationaliteiten, uit steeds meer landen

Er zijn verschillende manieren om de mate van internationalisering te 

meten. Twee daarvan worden het meest gebruikt. Eén manier is om te 

kijken naar de nationaliteit van inwoners van Leiden. Dit is een methode die 

vaak gebruikt wordt als het over tijdelijke inwoners van de stad gaat, zoals 

expats en internationale studenten. Als de persoon niet de Nederlandse 

nationaliteit heeft, wordt hij als international aangemerkt. Op deze manier 

gemeten is in 2019 ongeveer 11% van de Leidenaren een international. Een 

tweede manier om internationalisering te meten is door te kijken naar de 

migratieachtergrond van de inwoners van Leiden. Als de persoon zelf of 

(minimaal één van) zijn ouders in het buitenland is geboren wordt hij  

aangemerkt als international. In 2019 is ongeveer 31% van de Leidenaren 

op deze manier gemeten een international. De nationaliteit wordt in dit 

geval buiten beschouwing gelaten: de meeste inwoners van deze groep  

zijn Nederlanders. 

De Leidse samenleving is in de afgelopen jaren internationaler geworden,  

ongeacht welke van deze twee methodes we toepassen.

• Diversificatie van de bevolking

Leiden kent echter niet één type international. De groep internationale  

Leidenaren is divers, wat zorgt voor een diversificatie van de samenleving 

(van vluchtelingen en statushouders tot kenniswerkers en expats). We zien 

dat verschillende groepen, met diverse samenstelling in opleidingsniveau 

(zowel arbeidsmigranten als kenniswerkers), gezinssamenstelling en verblijfs

duur naar Leiden komen. Zo zien we een kanteling in het klassieke beeld van 

de internationale hoogop geleide expat, die zich voor korte duur in Leiden 

vestigt naar een diverse groep internationals die zich juist voor langere duur 

in Leiden willen vestigen. Ook qua leeftijdssamenstelling is de groep interna

tionale Leidenaren divers en groeiend. Over nagenoeg alle leeftijdscohorten 

zien we een stijging van het aantal internationals in Leiden.
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De grotere verscheidenheid aan nationaliteiten en typen internationals leidt 

tot nieuwe maatschappelijke vraagstukken, vooral op het gebied van sociale 

cohesie. Uit onderzoek blijkt dat samenleven in buurten met veel 

verscheiden heid ingewikkelder is. Inwoners oordelen minder positief over 

de verhoudingen in hun buurt en voelen zich er minder thuis. Dat geldt ook 

voor personen met een migratie achtergrond.3

Tegelijkertijd zien we ook op het sociale vlak van internationalisering kansen 

voor de stad. De diversificatie van de Leidse bevolking kan leiden tot nieuwe 

ontmoetingen tussen inwoners met verschillende achtergronden, culturen 

en levensovertuigingen. Ontmoetingen tussen verschillende groepen inwo

ners (internationale of nietinternationale Leidenaren) kunnen nieuwe vriend

schappen, wederzijds begrip of de integratie van nieuwkomers in Leiden 

bevorderen. We zien op dit vlak positieve kansen voor zowel inter nationale 

Leidenaren als nietinternationale Leidenaren.

• Integratie in Leiden

Uit gesprekken met internationale Leidenaren4 kwam een sterke behoefte 

naar voren om (meer) te willen integreren in de Leidse samenleving. Echter 

ervaren internationals verschillende barrières, bijv. taal en culturele verschillen 

waardoor internationale Leidenaren minder goed aansluiting kunnen vinden. 

Tegelijkertijd zien we ook initiatieven in de stad, zoals IDoe en We are Leiden, 

die zich nadrukkelijk op de verbinding tussen internationale en nietinternatio

nale inwoners inzetten. Hierin zien wij kansen om de ontmoetingen tussen 

groepen in onze stad op een laagdrempelige wijze te stimuleren.

3  WRR publicatie 2018 “De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst 

in Nederland”, https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2018/05/29/de-nieuwe- 

verscheidenheid

4  Er hebben twee focusgroep gesprekken plaatsgevonden. Er heeft een gesprek plaats-

gevonden met het bestuur van de LUMC Association for PhD candidates en er is een 

bijeenkomst georganiseerd samen met het Expat Centre Leiden. Hierbij waren ca.  

15 personen aanwezig (variërend van huidige internationale studenten, voormalige 

internationale studenten en internationale werknemers in de Leidse regio).

• Toename mondiale bewustwording 

De internationalisering van de samenleving draagt hiermee bij aan het  

versterken van de mondiale bewustwording in de stad. Inwoners van Leiden 

kunnen, dankzij de stijging van het aantal internationale inwoners en  

het aantal nationaliteiten in de stad, meer in contact komen met andere 

culturen /achtergronden. 

Kennisinstellingen (van basisonderwijs tot en met hoger onderwijsinstellin

gen) zetten bewust in op internationalisering van het onderwijs om leerlin

gen/studenten ‘internationaal en intercultureel competent’ af te laten 

studeren. Immers, door toenemende internationalisering is in steeds meer 

beroepen beheersing van een of meer vreemde talen en een flexibele 

opstelling tegenover anderen nodig. Ook zijn de huidige maatschappelijke 

problemen zo complex dat deze vaak in een internationale context (weten

schappelijk) dienen te worden benaderd.

• Economische impact

  Toename congressen 

De toename van internationale wetenschappelijke congressen,  

als gevolg van de inspanningen van het Leiden Convention Bureau 

van Leiden Marketing, zijn een mooi voorbeeld van hoe de stad en 

haar partners profiteert van internationalisering. De toename van het 

aantal congresdeelnemersdagen levert de lokale horeca, venues in  

de stad, winkels en vervoerders (bijv. Arriva, taxibedrijven of fietsen

verhuurbedrijven) extra inkomsten op én verstevigt de internationale 

positie van de universiteit Leiden en het LUMC. Leiden is gestegen 

naar de 5e plek op de lijst van Nederlandse congres steden.  

Voor 2019 staat de teller op 36.470 congresdeelnemersdagen.  

Dit is goed voor een economische impact van ca. € 14,5 miljoen 

euro, waarvan 70% ten goede komt aan lokale economie (cijfers 

impact zijn gebaseerd op inschattingen van het Nederlands Bureau 

voor Toerisme & Congressen). Daarbij houden we oog voor het 

behoud van een goede balans tussen groei en economische impact 
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enerzijds, en de belasting op het milieu als gevolg van toename in 

reisbewegingen anderzijds. Wij zien dat partners uit de stad, zoals de 

Universiteit Leiden, in toenemende mate actief zijn op het gebied van 

duurzame mobiliteit rondom congressen. Wij steunen deze beweging 

van harte.

  Toename aantal internationale werknemers (zowel kenniswerkers  

als arbeidsmigranten) Een ander voorbeeld van hoe de stad nu al  

de vruchten plukt van internationalisering zien we op het gebied  

van de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren komen steeds meer expats, 

internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten naar de Leidse 

regio, wat niet alleen een toename van kwalitatief en hoogopgeleid 

talent naar de regio betekent, maar wat ook leidt tot meer banen 

voor praktisch opgeleiden. Om ook de komende jaren tekorten in 

specifieke sectoren (bijv. gezondheidszorg, onderwijs of bouw) te 

kunnen vullen, is het aantrekken van breed geschoold internationaal 

talent van belang. In de periode 20092015 is het aantal expats met 

48% in de Leidse regio gestegen.5 De stijging ligt boven het landelijk 

gemiddelde van 37%. Iedere expat zorgt voor een geschatte spinoff 

van 1.6 banen voor praktisch geschoolden in de Leidse regio.  

De groep expats bestaat onder andere uit kenniswerkers, weten

schappelijk onderzoekers en zelfstandige ondernemers. Deze groep 

bestaat in 2015 uit 3600 personen. In de regio Leiden werken in 

2017 in totaal 11.850 internationale werknemers, waarvan 3.400 

kennis werkers en 8.450 arbeidsmigranten (Rapportage monitor 

internationale werknemers Decicio).

5  In 2009 waren er 1762 kenniswerkers. In 2015 telde de Leidse regio 2612 kenniswerkers 

met een salaris boven de € 4500 / maand.

  Economisch vestigingsklimaat  

De verder gaande internationalisering raakt ook aan het economisch 

vestigingsklimaat van de Leidse regio. Dankzij de aanwezigheid van 

internationaal opererende kennisinstellingen en de life science & 

health bedrijven op het Leiden Bio Science Park, beschikt de Leidse 

regio over een internationaal georiënteerde economie (naast de meer 

lokaal georiënteerde economie in de binnenstad). De toenemende 

mate van internationale concurrentie om bijv. talent/human capital of 

fondsen onder kennisinstellingen en internationaal opererende 

bedrijven zijn daarom een belangrijke ontwikkeling voor de in Leiden 

gevestigde internationaal opererende bedrijven en kennisinstellingen.
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3.  Waar raakt internationalisering 
aan gemeentelijk beleid?

Internationaliseringsbeleid valt niet binnen de wettelijke taken van een gemeente. Echter, redenerend vanuit 

de Ontwikkelingsvisie en de veranderende Leidse samenleving als gevolg van de internationalisering, kunnen 

we wel vanuit verschillende rollen richting geven aan de ontwikkelingen op het gebied van internatio

nalisering. Vanuit dienstverlening kan het bijvoorbeeld een logische stap zijn om meer met Engels te doen 

(een acterende rol). Maar op andere beleidsterreinen, zoals eventuele doorontwikkeling van het Expat 

Centre Leiden, vervullen wij een meer faciliterende rol. Hieronder volgt een inventarisatie van de verschillende 

beleidsterreinen waar internationalisering aan de gemeente raakt. 

3.1. Sociaal domein
In Leiden willen we dat iedereen meetelt en meedoet, dus ook de internatio

nals in onze stad. Onze activiteiten die hierop gericht zijn dragen bij aan drie 

elementen in de Visie Sociaal Domein, die ook gelden voor internationals:

• Leidenaren voelen zich gezond en veilig

• Leidenaren nemen naar vermogen deel aan de samenleving, en er is zo 

nodig een vangnet

• Leidenaren ontwikkelen zich, delen hun kennis en vormen hun  

leefomgeving

Activiteiten, ook voor internationals, vinden plaats op meerdere niveaus die 

in de Visie Sociaal Domein onderscheiden worden:

• Het stadsklimaat, met een open en inclusieve samenleving, algemene 

voor zieningen, sportstimulering, ruimte voor wijkinitiatieven etc., 

toegankelijke voorzieningen

• Het collectieve niveau: activiteiten voor specifieke doelgroepen of  

in specifieke wijken

• Het individuele niveau: activiteiten voor specifieke personen of  

huishoudens (vaak verstrekt op naam).
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We verwachten dat we voor internationals met name aandacht moeten 

hebben voor het niveau van het stadsklimaat, waarbij we verkennen in hoe

verre er daar verbeteringen mogelijk zijn om welzijn van internationals te 

vergroten. Welzijn ontstaat door deel te nemen (via werk, in de wijk),  

je gezond en veilig te voelen en je te ontwikkelen (via onderwijs). We ver

wachten dat de meeste groepen internationals weinig beroep zullen doen 

op maatwerkvoorzieningen op het individuele niveau, omdat het meestal 

gaat om groepen die voor werk naar Leiden komen. Dit geldt niet voor de 

groep statushouders, waarvoor specifieke afspraken zijn gemaakt.

Op het niveau van het stadsklimaat willen we verkennen wat er mogelijk is 

om het welzijn van internationals te vergroten. Daar waar we als gemeente 

opdrachten verlenen als het gaat om aanbestedingen en/of subsidies, 

sturen we meer op het inspelen van organisaties uit de stad op het gebied 

van internationalisering.

In de gesprekken met internationals zijn hele specifieke voorbeelden 

gegeven, zoals meer/betere Engelstalige informatie over het rijksvaccinatie

programma voor baby’s, openheid van Leidse studentenverenigingen t.o.v. 

internationals, en mogelijkheden voor internationale studenten om vrijwilli

gerswerk te doen. Dit zijn allemaal voorbeelden op het niveau van het 

stadsklimaat. 

Meer in het algemeen zien we dat er eigenlijk op alle beleidsterreinen in het 

sociaal domein op het niveau van het stadsklimaat gekeken kan worden 

waar winst te behalen is, zowel voor de integratie van de international als 

voor de bewustwording en ontwikkeling van de andere Leidenaren (zonder 

internationale achtergrond). We hebben daarom voor het sociaal domein 

een eerste inventari satie gemaakt van beleidsterreinen en prioriteiten waar 

internationalisering een impact heeft ter illustratie. Dit beoogt geen volledi

ge inventarisatie te zijn maar slechts een eerste inkijk in de impact en  

relevantie van internationalisering op het sociaal domein.

3.1.1. Sport, (jeugd)gezondheid en onderwijs
Een groter aantal internationals (waaronder in dit geval ook de repats) met 

een meer diverse achtergrond heeft specifieke gevolgen op het gebied van 

voorschoolse educatie. Op basis van het conceptrapport van bureau 

Blaauwberg met een analyse en prognose van de veranderende populatie 

voor voorschoolse educatie blijkt dat het aantal internationals met een 

sociaal kwetsbare positie zal gaan toenemen. Hierbij kan onderscheid 

worden gemaakt naar verschillende groepen internationals en te verwach

ten problematiek. 
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Een andere belangrijke conclusie is dat de (internationale) mobiliteit onder 

internationals met steeds meer diverse achtergronden steeds groter wordt, 

wat ons voor de vraag stelt of en zo ja, op welke manier, we voorzieningen 

gaan organiseren voor mensen die niet per sé in Leiden blijven. 

3.1.2. Specifieke aandachtsgroep: statushouders 
Wereldwijd nemen de migratiecijfers toe. Ook in de Leidse regio melden 

zich mensen die op zoek zijn naar een veilige toekomst voor zichzelf of voor 

hun gezin. Het vergt aandacht, zorg, beleid en bovenal betrokkenheid van 

burgers om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en een duur

zame integratie te bewerkstelligen. Voor statushouders in de Leidse regio, 

bestaande uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeter

woude, is daartoe het programma Leidse Inburgering ontwikkeld. Dit is een 

educatief programma waarin een minimale inzet van 24 uur per week van 

statushouders is vereist. Het programma is gericht op participeren in de 

samenleving en op de arbeidsmarkt. Landelijk onderzoek heeft aangetoond 

dat de uitkeringsafhankelijkheid van statushouders 2,5 jaar na het verkrij

gen van de verblijfsvergunning, aanzienlijk lager is door deze aanpak.

Onderstaande grafiek de ontwikkeling in het aantal statushouders/vluchte

lingen (termen worden door elkaar gebruikt) in Leiden. Op de Yas is het 

aantal statushouders/vluchtelingen in een bepaald jaar te zien. Zoals we 

kunnen zien is het totaalaantal statushouders in Leiden, net als elders in 

Nederland, de afgelopen jaren sterk toegenomen.

3.1.3. Integratie en ontmoeting
In gesprek met internationale PhD studenten van het LUMC in juli 2019 

kwamen een aantal zaken naar voren op het gebied van integratie en  

ontmoeting. Een aantal zaken hiervan zijn studentspecifiek, een aantal 

meer generiek. Deze generieke zaken zouden mogelijk ook van toepassing 

kunnen zijn op andere groepen internationals. Een aanvullend onderzoek 

naar integratie en ontmoeting onder diverse internationale doelgroepen 

zou een mogelijke vervolgstap kunnen zijn. 
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Studentspecifiek:

• Leidse studentenverenigingen zijn zeer Nederlands georiënteerd. In de 

praktijk is het voor internationals bijna onmogelijk actief lid te worden van 

een van de Leidse studentenverenigingen. De buitenlandse studenten 

geven aan dit jammer te vinden, omdat internationals zo een groep op zich 

blijven, terwijl (met name PhDstudenten) ook naar Leiden kijken als een 

plaats om zich langdurig te vestigen en werk te zoeken na de opleiding. 

• De PhDstudenten merkten op dat het volgen van Nederlands taal 

onderwijs, belangrijk voor integratie, beperkt wordt vergoed vanuit  

de onderwijsinstelling. Ze worden geacht een deel zelf te bekostigen, 

terwijl velen hier op een beperkte beurs zitten.  

Dit maakt dat een bredere focus op taalaanbod voor internationals, 

waaronder PhD’ers een kans kan zijn om niet alleen de taalvaardigheid 

van internationals, maar ook de integratie in de Leidse samenleving  

te faciliteren.

Generiek: 

• De studenten merkten op, in het verlengde van het punt over de 

studentenverenigingen, dat al het vrijwilligerswerk in Leiden sterk 

Nederlands georiënteerd is. In veel landen is het gewoon om vrijwilli

gerswerk te doen, vooral als student. De Nederlandse organisaties 

spelen hier niet op in en laten zo veel potentieel aan vrijwilligers liggen. 

Het verrichten van vrijwilligerswerk zorgt verder bovendien voor een 

betere integratie en acceptatie van internationals in de reguliere Leidse 

samenleving. Ook hier liggen dus kansen. 

Over vrijwilligerswerk voor internationals is hierop nog aanvullende input 

opgehaald bij de organisatie Idoe. Ze geven ook aan dat vrijwilligerswerk 

essentieel is bij integratie en ontmoeting, voor alle mensen die nieuw in 

Leiden komen wonen. Men wil graag iets terug doen voor de samenleving 

wanneer men hier studeert, woont of tijdelijk verblijft. Dit gevoel leeft vaak 

nog sterker onder internationals, heeft Idoe gemerkt. Vrijwilligerswerk stelt 

in staat om onderdeel van de samen leving te zijn én de stad te leren kennen. 

Idoe is afgelopen jaar gestart met ondersteuning van internationals op 

deze thema’s, te beginnen met de vindbaarheid door een geheel tweetalige 

website. In samenwerking met het ECL worden workshops gegeven over 

vrijwilligerswerk in Leiden, verder wordt samengewerkt met de universiteit 

(o.a.: aanwezigheid op de openingsweek internationale studenten, lezin

gen, aanwezigheid op career events, vindbaarheid vrijwilligersvacatures op 

de website van de Universiteit). Anderzijds wordt ook voorlichting gegeven 

aan maatschappelijke organisaties over Engelstalige vrijwilligers en de opties 

om vacatures ook geschikt te maken voor internationals. 
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Tot slot geeft Idoe aan dat er op dit vlak nog veel winst te behalen valt, 

bijv. met workshops en ondersteuning van organisaties over het werken 

met internationale vrijwilligers en het bereiken van internationals zelf. 

Ook de initiatieven van We are Leiden bevorderen de ontmoeting tussen 

nietinternationale Leidenaren en internationale Leidenaren. We are Leiden 

heeft laten zien dat er in de stad belangstelling bij verschillende groepen, 

internationals en nietinternationals, om elkaar te ontmoeten, elkaars achter

grond te leren kennen en om samen Leiden te leren kennen of te verkennen. 

Laagdrempelige ontmoetingen tussen verschillende groepen inwoners in de 

stad versterken de onderlinge verbondenheid en het Leidenaarschap van al 

onze inwoners, van zowel internationale als nietinternationale herkomst.

3.1.4. Gezondheid
Op het gebied van Gezondheid leven mogelijk ook de nodige vragen onder 

internationals. Zo kwam op de bijeenkomst met internationals op 22 augus

tus 20196 naar voren dat men de beschikbare informatie (in het Engels) over 

het Nederlandse vaccinatieprogramma gebrekkig vindt. De veronderstelling 

is dat veel internationals het vaccinatieprogramma vanuit het thuisland 

volgen, m.u.v. bijvoorbeeld vluchtelingen en statushouders, waarvoor aparte 

afspraken zijn gemaakt. Het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma  

is een taak van de GGD. De gemeente zal de GGD opdracht geven om 

meer informatievoorziening in het Engels over vaccinaties aan te bieden en 

te verspreiden.

6  De groep bestond uit internationale studenten, oud-studenten en internationale 

werknemers binnen de Leidse regio.

Buiten specifieke informatie over vaccinatie geven internationals verder aan 

in het algemeen moeite te hebben met de overwegend Nederlandstalige 

zorgprofessionals. Zo is het bijvoorbeeld lastig een Engels sprekende huis

arts te vinden. 

Dit zijn slechts voorbeelden van wat er mogelijk op het gebied van gezond

heid speelt onder internationals, een nadere inventarisatie van wat er leeft 

en of/hoe de gemeente daar een rol in kan vervullen is nodig. Daar waar de 

gemeente een opdracht gevende rol of subsidieverstrekkende rol heeft, 

zullen we actiever sturen op Engelstalige informatievoorziening. We denken 

hierbij in eerste instantie aan informatievoorziening op het gebied van 

gezondheid, vrijwilligerswerk en sport. Door onze faciliterende rol op het 

gebied van gezondheid en sport, verwachten wij ook meer ontmoetingen 

tussen internationale en nietinternationale inwoners te kunnen faciliteren. 

Sport is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar werkt ook  

verbindend tussen mensen.

3.1.5. Sport
We zien dat expats in het algemeen hun eigen weg vinden en aansluiting 

vinden bij sportclubs die zij thuis kennen. Voor de andere subgroepen 

binnen de groep internationale Leidenaren (denk aan: statushouders en 

internationale studenten) is niet bekend in welke mate zij gebruik maken 

van sportvoorzieningen. Aangenomen kan worden dat de groep internatio

nale studenten gebruik maken van de sportfaciliteiten van de universiteit. 

17



Het Expat Centre Leiden kan faciliteren door internationals met sportvragen 

door te verwijzen naar sportclubs. Het kan per sportvereniging verschillen 

hoe ze hiermee om willen gaan, sommigen staan hier meer voor open dan 

anderen. Hierin kan de gemeente een stimulerende rol spelen en, waar zij 

subsidies verleent aan sportverenigingen, actief sturen op het belang van 

voldoende Engelstalige informatie.

De informatievoorziening op het gebied van (water)sport is hoofdzakelijk in 

het Nederlands, wat het voor internationals lastig maakt om informatie te 

vinden. Gemeentelijke websites zoals sportstadleiden.nl en leidswater.nl 

bieden informatie over sportfaciliteiten geheel in het Nederlands aan. Inter-

nationals geven aan moeite te hebben om de websites te vinden en geven 

aan dat de websites voor hen niet toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. 

Gegeven de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport en 

gezondheid zou het logisch en passend zijn om de informatievoorziening 

op het gebied van sport ook voor de groep internationale Leidenaren te 

ontsluiten. Daarnaast kan een betere ontsluiting van sportfaciliteiten voor 

internationals ook bijdragen aan de integratie van internationale Leidenaren 

in de samenleving. Sport verbindt en creëert gelegenheid om in contact te 

komen met nietinternationale Leidenaren. Veel internationals geven dan 

ook aan gebruik te willen maken van sportfacili teiten om contact te zoeken/

leggen met nietinternationale Leidenaren. 
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3.1.6.  Internationaal onderwijs/internationalisering  
van onderwijs

Afgelopen jaar (2019) heeft de gemeente Leiden samen met het onderwijs

veld een Leidse Educatieve Agenda geformuleerd inclusief ambities.  

Hierbij is ook specifieke aandacht gegaan naar de steeds internationaler 

wordende stad, door middel van een specifieke werkgroep. Gezien inter

nationaal onderwijs een regionale functie vervult en er regionaal een grote 

behoefte is aan internationaal onderwijs, stemmen wij over dit onderwerp 

intensief af met de regio en blijven wij verkennen op welke punten een 

regionale aanpak kansrijk is.

Kennisdeling, professionalisering en ontmoeting

Ambitie Leidse Educatieve Agenda t.a.v. internationaal onderwijs:

“Leiden is een ontmoetingsplaats voor talent, kennis en innovatie. Als knoop

punt van werkgelegenheid, vestigingsplaats voor talloze wetenschapsinsti

tuten en  bedrijven van wereldklasse is het (internationaal) onderwijs van 

groot belang voor de toekomstige welvaart van stad en regio.

Leiden is een onderwijsstad. Samen met alle scholen en kennisinstellingen in 

de stad wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en innovatie van het onderwijs”.

De kennis die wordt opgedaan binnen het onderwijs wordt meer gedeeld.  

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen kennisplatforms, maar bijvoor

beeld ook van het Leiden Education Fieldlab. Deelname aan Europese  

trajecten (Erasmus+) of samenwerking/uitwisseling met andere (buitenland

se) steden zijn als thema’s benoemd. Uitwisseling van kennis en samen

werking met andere kennispartners. Niet alleen de uitwisseling tussen het 

primair en voortgezet onderwijs is belangrijk, , maar ook zeker met het 

MBO, HBO en Universiteit. Er zijn heel veel mogelijkheden in een stad als 

Leiden, maar het blijkt toch ook moeilijk om initiatieven (vanuit 1 school) 

verder te brengen. De gemeente kan daar een verbindende rol in hebben. 

Door de samenwerking die er al is (bijv. met LUMC, UL en HsL, maar ook de 

partners van het BioScience Park, zoals de Lis) meer toegankelijk te maken 

voor de (andere) onderwijspartners.

Een succesvol voorbeeld van samenwerking tussen onderwijspartners op het 

gebied van internationalisering is het Wereldklascertificaat. Vanuit program

ma Kennisstad en de onderwijsinnovatiesubsidie is bijgedragen aan een 

project van het NUFFIC en de Hogeschool Leiden. Dit heeft geleid tot het 

ontwikkelen van een certificaat met diplomasupplement voor de Wereld

klasstudent die dit onderdeel volgt aan de PABO van de Hogeschool Leiden. 
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Internationaal basisonderwijs

De gemeente Leiden zet, in samenwerking met PROO Leiden (koepel voor 

openbaar onderwijs), in op de opening van een internationale basisschool 

in Leiden. Uit onderzoek door bureau Decisio is gebleken dat in de Leidse 

regio grote behoefte is aan aanvullend internationaal basisonderwijs. 

Momenteel kent de Leidse regio één internationale school, Elckerlyc in  

Leiderdorp. Deze school heeft momenteel een wachtlijst nagenoeg gelijk 

aan het aantal beschikbare plaatsen (ca. 120). Uit het prognose onderzoek 

van Decisio is naar voren gekomen dat het potentieel voor de nieuwe 

school ongeveer 400 leerlingen bedraagt, rekening houdend met de aan

wezigheid van Elckerlyc in Leiderdorp. 

Het ministerie van OCW heeft in januari 2019 een licentie aan PROO Leiden 

verstrekt om een IGBO (internationaal georiënteerd basisonderwijs) afdeling 

te openen. Datum van opening van de school is afhankelijk van de realisatie 

van de tijdelijke huisvesting waarvoor momenteel een onderzoek loopt om 

tot een geschikte locatie te komen. De aanwezigheid van internationaal 

(basis)onderwijs is van belang voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven 

en werknemers. Mede hierdoor is de aanwezigheid van voldoende interna

tionaal onderwijs een belangrijke keuze factor en een randvoorwaarde voor 

een gunstig internationaal vestigingsklimaat.

Verkenning behoefte aan IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet 

Onderwijs)

In samenwerking met de gemeenten Delft en Den Haag wordt onderzocht 

of er behoefte is aan internationaal (V)MBO en in welke vorm dat kan 

worden opgepakt (stimulering bestaand IGVO, dan wel het opzetten van 

een nieuwe school). 

Meerjarenbeleid nieuwkomers

De schoolbesturen bekijken samen en met de inzet van een onderzoeksbu

reau, of het reguliere onderwijs voldoende is toegerust op toenemende 

stroom inter nationale leerlingen en hoe de gemeente hierin kan ondersteu

nen. Hierin worden de Internationale Schakelklassen bekeken, maar ook de 

in/doorstroom van buitenlandse leerlingen in het Nederlandse onderwijs

systeem.

3.2. Kennis en Economie
3.2.1. Programma Leiden Kennisstad
De in 2017 getekende samenwerkingsovereenkomst ‘Leiden Kennisstad’ en 

de gezamenlijke aanstelling van een Kennismakelaar zijn voorbeelden van 

hoe de geïntensiveerde samenwerking tussen de gemeente en haar kennis

partners wordt vormgegeven. ‘Externe focus en internationalisering’ is één 

van de vier sporen van deze overeenkomst.

 

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 stu

denten en werknemers krijgen hier een warm welkom en worden zodanig 

ontvangen dat ze ambassadeurs worden van Leiden en haar instellingen in 

het buitenland. 

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.
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3.2.2. European City of Science 2022
Met de toekenning van de titel Leiden European City of Science 2022 

(ECS22) heeft de stad een schitterende kans verworven om zich op een 

toonaangevend Europees podium te kunnen profileren. De pijler Internatio

nale Kennis – en daarmee Leiden als Kennisstad – zal door de toekenning 

van de titel European City of Science in 2022 een sterke impuls krijgen. 

Daarbij wordt ECS22 ook ingezet ter versteviging van en vervlechting met 

de pijler Historische Cultuur en de citymarketing.

ECS22 biedt een uitstekend podium om de inwoners van Leiden optimaal 

te laten profiteren van de aanwezige kennisinstellingen in de stad. In 2022 

willen we voor de inwoners van Leiden (en omstreken) zichtbaar en voel

baar maken welke impact de kennisinstellingen op de samenleving hebben: 

met kennis en innovatie versterken we de samenleving en pakken we de 

grote maatschappelijke uitdagingen op.

Dit doen we niet alleen vanuit de kennisinstellingen: ECS22 moet een kata

lysator zijn om nadrukkelijk de brug te slaan tussen kennis en maatschappij. 

Science with and for society. We willen het ECSpodium daarom expliciet 

benutten voor ‘citizen science’initiatieven. Hiermee betrekken we inwoners 

bij de wetenschap en wordt de wetenschap in haar onderzoek geholpen 

door de inwoners.

De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio’s van Nederland. Met 

ECS22 willen we die positie behouden en verder versterken zodat iedere 

inwoner van Leiden de vruchten kan plukken van de aanwezigheid van de 

vele kennisinstellingen in Leiden. Daarnaast zullen we met de titel ECS22 de 

stad en de regio ook internationaal steviger op de kaart zetten. Dat is van 

belang voor de positie van onze kenniseconomische bedrijvigheid, zoals de 

internationaal opererende kennisinstellingen en de bedrijven op het LBSP.
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3.2.3. Leiden Bio Science Park – internationale campus
De doorontwikkeling van het LBSP, in de top 3 in de Life Sciences & Health 

van Europa, en het aantrekkelijke ecosysteem dat het LBSP biedt, maken de 

stad aantrekkelijk voor internationale bedrijven. Potentiële internationale 

bedrijven kijken daarbij ook naar wat de stad te bieden heeft. Internationale 

acquisitie wordt primair door InnovationQuarter in samenwerking met de 

NFIA gedaan. Zaken als ontvangst door het college/de (loco) burgemeester 

bij fact findings missies of presentatie van de bidbooks worden naar inschat

ting van het belang van de potentiële organisatie ingezet. Daarvoor is nu 

nog geen beleid opgesteld, waardoor dit soort zaken geen vast onderdeel 

zijn van de acquisitie. Daarnaast ontwikkelt het Oegstgeesterdeel zich ook 

in snel tempo. Formeel gezien heeft de internationaliseringsagenda van 

Leiden geen zeggingskracht voor het Oegstgeester beleid. Hierin ligt wel 

een kans om gezamenlijk op te trekken.

Daarnaast heeft de gemeente Leiden voor het LBSP geen beleid voor deel

name aan internationale missies vanuit het belang van het LBSP. Door dit 

wel te hebben kan, in afstemming met de bedrijven en kennisinstellingen 

op het park per college periode een handelsmissie agenda worden  

opgesteld en kan de acquisitie voor en/of relatiebeheer met internationale 

partijen versterkt worden. Uiteraard moet de rol van de gemeente Leiden in 

een dergelijke missie helder zijn en aansluiten bij het beleid van de gemeente 

en het LBSP.

Handelsmissies zijn niet gebruikelijk voor het college van Leiden, maar kunnen 

wel het succes van het LBSP ondersteunen.
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3.2.4.  Aantrekken en vasthouden internationaal talent/ 
Human Capital Agenda

Onder de noemer Human Capital staat het thema ‘arbeidsmarkt’ steeds 

meer op de agenda. Op dit moment gaat het economisch goed en is de 

vraag naar personeel is groot. 

De Economic Board ZuidHolland heeft dit thema geagendeerd en heeft 

inmiddels met 66 partners het Human Capital Akkoord getekend, waaraan 

Leiden – via Holland Rijnland – een van de medeondertekenaars is. 

Eén van de vier routes waarlangs de aanpak van EBZ loopt is: “Naar bedrij

ven vanuit het buitenland  Aantrekken en behouden internationaal talent”

ZuidHolland kampt met een tekort aan gespecialiseerd menselijk kapitaal. 

Er is een grote, nog niet te vervullen vraag naar theoretisch geschoolde 

mensen in relevante sectoren voor de economie, zoals ICT en cybersecurity, 

energietransitie en hightechmaakindustrie. Dat vereist toegang tot vol

doende internationaal talent, omdat deze banen in onvoldoende mate door 

Nederlandse werknemers vervuld kunnen worden. Deze routes pakken we 

in samenhang op; acties en projecten kunnen dus meerdere routes beslaan. 

Het aantrekken van gespecialiseerd internationaal talent is voornamelijk 

voor de partners o.a. op het Leiden Bio Science Park van belang. Vanuit 

deze partners wordt aangegeven dat het werven van zeer gespecialiseerd 

internationaal talent een knelpunt is. Immers, deze bedrijven werven in een 

internationale arbeidsmarkt en gaan hiermee de concurrentie om talent aan 

met andere internationale spelers.

De bovenstaande ontwikkelingen zijn voornamelijk voor de bedrijven en 

kennisinstellingen op het Leiden Bio Science Park van belang. Dit betekent 

echter niet dat het aantrekken van internationaal talent alleen belangrijk is 

voor deze bedrijven, het raakt de stad als geheel. Immers, uit de bloeiende 

Leidse kenniseconomie ontstaat nieuwe werkgelegenheid voor andere 

groepen uit de samenleving.

Talent Attraction Program – Brainport Eindhoven 

Een voorbeeld van hoe andere steden internationalisering benutten 

t.b.v. de versterking van de economie/arbeidsmarkt betreft het Talent 

Attraction Program van Brainport Eindhoven. In dit programma worden 

alle Engelstalige tech en ITvacatures uit de regio gebundeld op de 

internationale Brainport Eindhoven website geplaats, zodat buitenland

se talent in een overzicht kan zien wat het aanbod in de regio is.  

Daarbij wordt actief ingezet op het aantrekken van internationaal talent 

om bepaalde vacatures, die niet door de Nederlandse arbeidsmarkt 

worden opgevuld, te vervullen.

23



3.3. Citymarketing
Ontvangsten voor internationale congressen 

De gemeente Leiden organiseert voor de deelnemers aan congressen die 

plaatsvinden in Leiden regelmatig een welkomstborrel/afsluitende receptie 

in de Burgerzaal van het stadhuis. De deelnemers worden dan ontvangen 

door een bestuurder van het college van B&W. 

Het aantal congressen neemt toe. Dat komt doordat er, met succes, steeds 

meer moeite wordt gedaan om congressen in Leiden te krijgen. In het 

bidbook voor een congres wordt de passage opgenomen dat de gasten 

een ontvangst receptie krijgen in het stadhuis. Deelnemers en organisatoren 

vinden dit een enorme meerwaarde hebben. Ieder jaar zijn er ook meer 

kosten mee gemoeid. De gemeente faciliteert met de bovenstaande zaken 

bewust met partners als Leiden Marketing, de universiteit, maar ook de lokale 

horeca. Immers, de stijging van het aantal congressen, leidt tot meer beste

dingen voor de Leidse horeca, venues in de stad, winkels en vervoerders. 

In het verleden werden recepties samen met de Universiteit georganiseerd 

en bekostigd. Vijf jaar geleden is de universiteit daarmee centraal gestopt 

en is dit bij de betreffende faculteiten komen te liggen. Deze geven echter 

aan hiervoor geen budget te hebben waardoor de organisatie en bekostiging 

geheel bij de gemeente is komen te liggen. Het budget bij de gemeente om 

dit soort zaken te faciliteren is op dit moment toereikend. Echter een toe

nemend aantal congressen legt ook meer beslag op de agenda’s van het 

college van B&W. Hierbij zal een kritische afweging gemaakt moeten 

worden, in samenspraak met LUMC en de universiteit; worden alle inko

mende verzoeken bijv. gehonoreerd of brengen we hier in afstemming met 

de kennisinstellingen een prioritering in aan?

De diverse congressen die in Leiden worden georganiseerd worden steeds 

groter (meer deelnemers). Indien de deelnemers niet in het stadhuis terecht 

kunnen omdat de gemeente gebonden is aan een maximale capaciteit van 

200 personen, betaalt de gemeente een kleine bijdrage (500 – 1000 euro) 

aan de receptie op locatie. Dit is wel op voorwaarde dat ons college iets 

kan vertellen over de stad. Deze bijdrage dekt bij lange na niet de kosten 

van zo’n receptie. Hoe groter het congres, hoe minder we dus procentueel 

kunnen bijdragen. Met deze aanpak proberen we, ook onder internationale 

bezoekers die onze stad voor een kortere duur bezoeken, het ambassa

deurschap van onze stad aan te wakkeren. Iedere internationale bezoeker, 

of deze onze stad nu voor korte of langere duur bezoekt, moet Leiden  

vertrekken als ambassadeur van onze stad.
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Diverse steden willen graag congressen binnenhalen en zijn bereid om 

daarvoor mee te betalen aan de kosten van de organisatie. In toenemende 

mate komen er bij de gemeente verzoeken binnen om congressen mede te 

financieren. Vaak geven ze aan dat andere steden (zoals bijvoorbeeld  

Den Haag) wel geld bieden om een congres te mogen hosten. Het gaat hier 

vaak om de grotere congressen en de bedragen die worden genoemd  

variëren van 10.000  40.000 euro. Deze verzoeken krijgen we enkele keren 

per jaar. Hiervoor hebben we geen regulier budget gereserveerd. 

Sinds een aantal jaar werken we met congresambassadeurs. Deze hoog

leraren worden actief gesteund door Leiden Marketing om congressen  

naar Leiden te halen. Jaarlijks worden deze hoogleraren bedankt met een 

uitnodiging voor het Weihnachtsoratorium. De kosten van deze avond 

liggen geheel bij de gemeente Leiden. De congresambassadeurs zijn 

gekomen op initiatief van Leiden Marketing en gesteund door LUMC, UL en 

Gemeente Leiden. LM financiert het netwerk en de netwerkactiviteiten. 

Momenteel draagt alleen de gemeente Leiden in financiële zin bij aan  

congressen d.m.v. ontvangsten. Wij zien graag dat we de komende jaren 

meer in gezamenlijkheid, ook in financiële zin, op dit thema kunnen optrek

ken met onze partners. 

3.4. Stedelijke ontwikkeling en wonen
3.4.1. Wonen
Het internationaler worden van de stad heeft ook gevolgen voor het wonen 

in Leiden. Er komen steeds meer internationale studenten en werknemers 

die op zoek zijn naar een woning in Leiden of omgeving. In de woonvisie 

staan onderstaande aandachtsgebieden met betrekking tot internationa

lisering vermeld. Het is belangrijk om de impact van internationalisering op 

het gebied van huis vesting goed in de gaten te houden. Enerzijds omdat 

internationale studenten, net als andere groepen studenten, een kwetsbare 

groep zijn voor malafide verhuurders. Anderzijds omdat we internationale 

studenten van harte welkom willen heten als ze naar Leiden komen en als 
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ambassadeurs van onze stad willen laten vertrekken, zodra ze klaar zijn in 

Leiden. Het tijdig kunnen vinden van huisvesting is daarbij van belang.

3.4.2.  Leiden Bio Science Park: ontwikkeling tot  
innovatiedistrict

Sinds 35 jaar ontwikkelt het LBSP zich als een internationaal bekend science 

park voor life sciences & health. Wetenschappers uit Nederland en alle 

landen uit de wereld werken samen in veelal baanbrekend onderzoek aan 

de ontwikkeling van medicijnen. In totaal zijn ruim 35 nationaliteiten op  

het park vertegenwoordigd bij zowel de bedrijven als kennisinstellingen. 

Naast de internationale werknemers op het LBSP komen ook steeds meer 

internationale studenten naar de faculteiten van de Universiteit Leiden 

(FWN en Geneeskunde (LUMC)). Het LBSP ontwikkelt zich door van een 

bedrijventerrein naar een Innovatie District waar wonen, werken en verblij

ven in een dynamische omgeving samengaan. Nabij en rondom het  

Schilperoortpark, in de strook langs de Wassenaarseweg, staan zowel stu

den ten  woningen, vrije sector en sociale huurwoningen. In het Entreegebied 

worden ruim 1.000 woningen gebouwd; deels voor studenten, deels in de 

vrije sector en deels voor PhD en wetenschappers voor shortstay verblijf op 

het LBSP voor studie of onderzoek. Tot slot wordt ook op NieuwRhijngeest 

Zuid woningbouw voorzien rondom het LBSP. Deels zal dat studentenhuis

vesting zijn en deels vrije sector koop en huurwoningen. 

3.4.3. Netwerk Kennissteden
Leiden heeft als een van de twaalf kennissteden van Nederland een bijzon

dere opgave in internationalisering. Het met elkaar samenleven in de stad, 

de zorg voor voldoende huisvesting van internationale medewerkers en  

studenten, de reali satie van voorzieningen en van extra sociale en fysieke 

infrastructuur leidt tot een extra opgave, die ook geld kost. Samen met het 

Netwerk Kennissteden Nederland werkt Leiden als bestuurlijk voorzitter  

van het netwerk aan een cijfermatige onderbouwing van deze opgave,  

die neergelegd wordt bij het volgende kabinet en op andere geëigende 

momenten bij de Rijksoverheid. Het Netwerk Kennis steden bestaat uit de 

12 universiteitssteden van Nederland en hun universiteiten, de VSNU,  

de Vereniging Hogescholen en Kences, de kennisorganisatie voor studen

tenhuisvesting. Gezamenlijke lobby en kennisuitwisseling zijn de hoofd

doelen van het Netwerk.

3.4.4. Studentenhuisvesting
Anders dan de (meeste) Nederlandse studenten hebben internationale  

studenten een 100% woonvraag bij aankomst. Bovendien is het voor  

hen moeilijker woonruimte te zoeken omdat ze niet bekend zijn met de 

Leidse woningmarkt. 

Hoewel we samen met de partners flink geïnvesteerd hebben in de uitbrei

ding van het aantal studentenkamers, is er nog steeds sprake van een 

tekort. Op basis van de landelijke monitor studentenhuisvesting schatten 

wij de behoefte tot 2026 op 2700 extra kamers. De ambitie om het aanbod 

aan studentenhuisvesting uit te breiden met 2700 kamers is zowel in de 

samenwerkingsovereenkomst met de UL, LUMC en HsL vastgelegd, als in 

het collegeakkoord. In 2019 komen er al 607 kamers bij. Met deze extra 

huisvesting bedienen we zowel internationale studenten als niet internatio

nale studenten. Naast zorgen voor voldoende kamers is het belangrijk 

(potentiele) internationale studenten goed te informeren over de Leidse 

huizenmarkt, de regels die daar gelden en vooral over de kansen een kamer 

te vinden. Het Housing Office van de Universiteit Leiden speelt wat ons 

betreft hier een belangrijke en proactieve rol in. Hier kunnen internationale 

studenten zich melden voor hulp bij het vinden van een kamer. Internatio-

nals worden daarbij geadviseerd tijdig te starten met het zoeken van een 

kamer. We zien hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor de kennisin

stellingen om tijdig aan internationale studenten informatie te verstrekken 

over het vinden van huisvesting voordat internationale studenten in Leiden 

aankomen. 

We zoeken in de ontwikkelingen op het gebied van wonen en huisvesting 

naar een balans tussen de behoeften van zowel internationale studenten als 
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niet internationale studenten om een duurzame groei van de kennisinstel

lingen mogelijk te maken.

Zie ook de uitvoeringsagenda bij de onlangs vastgestelde Woonvisie.7 

Daarbij is het van belang om te streven naar inclusie van internationals – of 

dit nu studenten, kenniswerkers of arbeidsmigranten betreft – in de Leidse 

woningmarkt en samenleving. We faciliteren hiermee ontmoeting en uit

wisseling tussen de inwoners van onze stad die korter of langer verblijven  

in Leiden.

In het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, dat wij medeondertekend 

hebben, zijn verschillende acties afgesproken om te zorgen voor een betere 

balans tussen vraag en aanbod en het versterken van de informatiepositie 

van studenten. In Leiden worden deze acties besproken en belegd in de 

Taskforce Studentenhuisvesting waarin de belangrijkste partijen zitting 

hebben.

3.4.5. Huisvesting internationale werknemers
Behalve studenten hebben ook internationale werknemers een 100 procent 

huisvraag en zijn ook zij onbekend met de Nederlandse woningmarkt.  

Dé inter national bestaat niet: het gaat om mensen met verschillende  

opleidingsniveaus, zowel academisch als meer beroepsgericht, verschillende 

inkomens en verschillende wensen al naar gelang hun situatie, levensfase 

en levensstijl. Internationale postdocs en PhD’s hebben bijvoorbeeld vooral 

behoefte aan een of tweekamer appartementen met een huurprijs net 

onder of net boven de sociale huurprijsgrens. Gezinnen hebben weer 

behoefte aan grotere woningen, voorzieningen als een school in de buurt 

en veilige fietsroutes van en naar die voorzieningen. Eén ding hebben alle 

internationals gemeen: zij moeten concurreren met veel anderen op de 

Leidse woningmarkt en worden daarin nog eens extra gehinderd doordat 

zij onbekend zijn met de taal en de gang van zaken op de Nederlandse 

woningmarkt. 

7 Zie de Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie, hoofdstuk 2, actie 4.

Bij de advisering over de woonprogramma’s in de diverse bouwprojecten 

houden wij, net als bij andere groepen op de Leidse woningmarkt, rekening 

met de woonwensen van internationals. We bouwen niet specifiek bij voor 

internationals maar zijn ons wel bewust van de groeiende groep internatio

nale inwoners in Leiden. 

Tot slot, zowel op het gebied van huisvesting voor internationale studenten 

als ook voor expats en internationale werknemers zien wij een belangrijke 

rol voor gemeenten in de regio. Immers, voor internationals is de afstand 

voor woonwerk verkeer vanuit een gemeente uit de regio naar Leiden 

klein. In de regionale overleggen vragen we hiervoor aandacht bij onze 

partners uit de regio. De ontwikkeling van locatie Valkenburg tot een  

hoogwaardig woningbouwlocatie is zo’n voorbeeld en een kans om extra 

huisvesting voor internationale kennis werkers en expats te realiseren.

3.4.6. Kansen thema wonen in relatie tot internationalisering
Met het Expat Centre heeft Leiden een goede basis voor ondersteuning en 

hulp aan internationals dat zich leent voor verdere uitbreiding. Daarnaast 

valt er mogelijk ook winst te behalen door meer samenwerking met het 

Housing office (voor studenten) en het Service Centre International Staff 

(voor buitenlandse werknemers van de UL en LUMC). Tot slot heeft de  

regio Amsterdam veel ervaring opgedaan met een goede voorlichting aan 

en ondersteuning van woningzoekende internationale werknemers. Daar 

kunnen we van leren en op onderdelen wellicht samenwerken.

Inmiddels zijn er binnen Leiden diverse bouwlocaties aangewezen die ook 

kansen bieden voor internationals. Zo zijn er op diverse plekken kleine 

appartementen gepland in een hoogstedelijk milieu evenals eenheden voor 

shortstay (voor internationals die voor een kortere periode naar Leiden 

komen (short stay is vaak sneller te realiseren is omdat er minder zware 

milieueisen zijn).
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Omdat de hele Leidse regio profijt heeft van bloeiende kennisinstellingen 

en de daaraan verbonden (internationale) kenniseconomie werken ook de 

omliggende gemeenten mee aan het realiseren van studentenhuisvesting. 

Ook in breder economisch opzicht vormt de Leidse regio een geheel. 

Tezamen bieden deze gemeenten veel woonmilieus van suburbaan tot 

hoogstedelijk. Met regionale samenwerking kunnen we meer gedifferen

tieerde woonmilieus bieden.

3.4.7.  Bedreigingen thema wonen in relatie tot  
internationalisering

De druk op de Leidse woningmarkt is heel groot. Verdringing door of van 

andere woningzoekenden kan een probleem vormen. Daarom is het 

belangrijk ook te investeren in een goede inbedding van internationals in de 

Leidse samenleving. Wonen is hier een goed middel voor. Bij studentenhuis

vesting proberen we het aantal kamers in reguliere studentenhuizen voor 

internationale studenten uit te breiden. Door onbekendheid met de Leidse 

woningmarkt kunnen internationals mogelijk gemakkelijker slachtoffer 

worden van malafide verhuurders. De gemeente Leiden is betrokken bij  

het landelijk project goed verhuurderschap van het ministerie van BZK. 

Daarnaast overleggen we met de denktank van de PKvV over hoe studen

ten kunnen bijdragen aan dit project op basis van hun ervaringen.  

Hierbij vragen we in het bijzonder aandacht voor de speciale positie van 

interna tionale studenten op de Leidse woningmarkt. 

3.5. Dienstverlening
De dienstverlening van de gemeente is de afgelopen jaren op specifieke 

punten aangepast op de groei van het aantal internationals, maar er zijn 

kansen voor verdere verbetering. Inspelen op deze mogelijkheden tot ver

betering draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Leiden voor internationals. 

Om de toegankelijkheid en benaderbaarheid van de gemeente voor de groep 

internationals verder te verbeteren, denken we aan de volgende zaken.
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3.5.1. Expat Centre Leiden
In 2016 is door de partners uit Economie071 besloten tot de oprichting van 

het Expat Centre Leiden (ECL) met als doel het vestigingsklimaat voor 

bedrijven te verbeteren. Het ECL heeft zich in de opstartfase 20162019 

met name gericht op internationals die wonen en/of werken in de regio 

Leiden. Dit heeft geleid tot een pakket aan services voor internationals, 

waar in november 2016 inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie 

aan is toegevoegd.

Zoals we hebben gezien is de prognose dat het aantal internationals alleen 

maar zal blijven toenemen. Daarnaast is de populatie internationals zelf ook 

aan het veranderen. De klassieke ‘expat’ (hoogopgeleide kenniswerker, 

voor een periode van ca. 4 jaar woonachtig in Nederland) bestaat niet 

meer. De groep is meer divers geworden. Dit vraagt mogelijk een andere 

inzet van het ECL. Bovendien kan uitbreiding van services richting bedrijven 

nieuwe kansen verzilveren.

De gemeente kan, als een van de partners in het ECL, het verzoek doen aan  

het ECL te onderzoeken of de huidige benadering en dienstverlening met 

deze veranderingen nog volstaat en welke mogelijke andere inzet dit vraagt. 

Hierbij kan gedacht worden aan uitbreiding van service, dienstverlening en 

doelgroepen, waardoor het Expat Centre kan worden doorontwikkeld 

naar een International Centre. Wij overleggen met de regio hoe we dit in 

gezamenlijkheid op kunnen pakken.
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3.5.2. Telefonische bereikbaarheid
De afgelopen jaren is geïnvesteerd om de Engelse spreekvaardigheid te  

verbeteren van de ambtenaren die inkomende vragen via de telefoon 

beantwoorden. We zien meer vragen van inwoners via de telefoon, social 

media kanalen en formulieren op de website. Hieronder vallen ook vragen 

van internationals.

Om de bovenstaande ontwikkelingen ook de komende jaren adequaat op 

te kunnen vangen, verkennen we de mogelijkheden om meer investeringen 

te doen in Engelse spreek en schrijfvaardigheid van ambtenaren die met 

internationals in contact komen. 

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om het keuzemenu van  

14 071 aan te passen, zodat internationals direct kunnen aangeven of ze in 

het Engels hun vragen aan de gemeente willen stellen. Om deze aanpassing 

te kunnen doen, treden we in overleg met de regiogemeenten aangezien 

het 14 071 telefoon nummer gedeeld wordt.

3.5.3. Bereikbaarheid via de website
Bij het lanceren van de nieuwe website is verkend welke pagina’s vertaald 

moeten worden naar het Engels, zodat internationals met specifieke vragen 

voor een groot deel terecht kunnen bij de informatie op de gemeentelijke 

website. We analyseren continu of informatie op de website moet worden 

bijgewerkt en of er nog bepaalde informatie vertaald moet worden naar 

het Engels. Op dit vlak zien we de komende periode nog ruimte voor 

verdere verbetering (denk aan de vertaling van formulieren naar het Engels, 

zodat deze gemakkelijker in te vullen zijn).

Ook houden we de ontwikkelingen op het gebied van ediensten in de 

portalen in de gaten. Waar kansrijk verkennen we of we deze diensten ook 

in het Engels kunnen aanbieden, wat wederom een verdere verbetering van 

de gemeentelijke dienstverlening richting internationals inhoudt.

3.5.4. Bereikbaarheid aan de balie
Internationals brengen gemiddeld bij de balies wat meer werk mee dan de 

andere inwoners van Leiden. Tot nog toe konden we dat opvangen.  

Mocht door een snelle groei van het aantal internationals in de toekomst de 

kwaliteit van de dienstverlening tekort schieten door een gebrek aan capa

citeit, dan zal een beredeneerd verzoek worden ingediend om die capaciteit 

aan te passen.

Een deel van de internationals (te weten de mensen die in de categorie 

‘expat’ vallen) wordt ingeschreven via het Expat Centre Leiden, maar hier

voor moet door hen een honorarium worden betaald. Deze diensten zijn 

daarom niet toegankelijk voor alle internationals. 
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3.6.  Cultuur, culturele programmering voor  
internationals en internationale contacten 
musea

We zien kansen om de contacten via onze stedenbanden meer strategisch in 

te zetten. Zo heeft Leiden als jaren een stedenband met Oxford, die zich 

goed zou lenen, gegeven de ontwikkelingen rondom Brexit, voor partners 

uit de stad. Hierbij kan ook gedacht worden aan het jaarlijks benutten van 

de reguliere bezoeken tussen LeidenOxford voor de culturele instellingen 

uit de stad (bijv. op het gebied van uitwisseling van collecties met musea uit 

onze stedenbandsteden), de bedrijven op het LBSP of de kennisinstellingen. 

Vragen op dit vlak uit de stad faciliteren we graag met de gemeentelijke 

contacten in Oxford, Torun of Nagasaki. Ook zien we op dit vlak kansen 

voor Leiden Marketing om, gekoppeld aan de stedenbandbezoeken, speci

fieke (handels)missies op te zetten voor partners uit de stad en de regio.

Vanuit de Cultuurnota is er specifiek aandacht voor internationals in Leiden.  

Een van de doelen luidt: meer aanbod voor kenniswerkers en expats. Dit is 

o.a. meegenomen in het opstellen van de uitvoeringsovereenkomsten 

(UVOK’s) die de gemeente Leiden heeft gesloten met bijvoorbeeld Gebr.  

De Nobel en BplusC. 

Onder de Cultuurnota worden momenteel verschillende internationaal geo

riënteerde projecten/evenementen gesubsidieerd:

• Lisfe (filmfestival van korte films georganiseerd door en voor expats)

• PS|theater  o.a. Welcome in my backyard, living library, etc.

• De X (wereldmuziek, soms voor specifieke culturele/bevolkingsgroepen)

• LBSP wordt vaker podium van cultuur, zoals met het evenement  

Wavelength

De Cultuurnota 20202025 legt de nadruk op de link tussen Internationale 

Cultuur en Kennis. Dit komt bij verschillende punten tot uiting. 

Internationale (kennis)werkers horen hier vanzelfsprekend bij. Op dit punt 

zal het huidige beleid gecontinueerd worden en zelfs versterkt vanuit de 

gedachte dat cultuur en kennis nauw met elkaar en met internationale 

diversiteit verbonden zijn. Die samenhang vormt ook de basis voor ons cul

tureel regioprofiel, zoals dit door het Ministerie van OCW is gehonoreerd.

Cultuur biedt mensen van verschillende achtergronden mogelijkheden om 

hun denkbeelden te uiten, maar ook om elkaar te inspireren en van elkaar 

te leren. Cultuur is daarnaast een uitermate geschikt instrument om onder

linge ontmoeting en daarmee onderlinge verbondenheid te stimuleren. 

De Cultuurnota 20202025 besteedt, naast internationale bezoekers/doel

groepen ook aandacht aan de aanwezige kennis en cultuurinstellingen. 

31



Beiden acteren op internationale schaal en dragen met elkaar bij aan het 

internationale profiel van Leiden. We gaan met beide sectoren in overleg 

hoe deze samenwerking nog verder versterkt kan worden. Specifieke aan

dacht zal hierbij besteedt worden aan de grote museale instellingen in 

Leiden, waarbij European City of Science in 2022 een belangrijk richtpunt is, 

met als doel uiteraard een langere doorwerking hiervan. De rol van de 

gemeente is hierin met name faciliterend, zo kunnen wij bijvoorbeeld met 

onze kennis van Europese subsidies de partijen een stap verder helpen bij 

concrete plannen. De gemeente kan een verbindende rol spelen  

tussen kennis en cultuurinstellingen, o.a. door inschakeling van de kennis 

en cultuurmakelaar. 

Verder zijn musea steeds beter ingesteld op een internationaal publiek, 

waarbij hun toelichtingen (zowel op zaal als in de brochures en catalogi) 

vrijwel altijd tweetalig zijn. Maar ook in de Leidse theaters zien we een 

aantal Engelstalige voorstellingen, dan wel voorstellingen voorzien van 

boventiteling. Het Expat Centre Leiden brengt dit culturele aanbod onder 

de aandacht via hun nieuwsbrief. 

In nauwe samenwerking met de vijf grote culturele instellingen in de stad is 

een onderzoek in voorbereiding is naar de mogelijkheden om het publieks

bereik te verbreden met inwoners die nog in onvoldoende mate van het 

cultureel aanbod gebruik maken (van aanbodgericht naar meer vraagge

richt). Hierbij vormen niet alleen expats, maar ook (lager geschoolde) 

arbeidsmigranten en vluchtelingen onderdeel van de in de culturele activi

teiten te interesseren doelgroepen.

3.7.  Duurzame ontwikkelingsdoelen  
Verenigde Naties

De Verenigde Naties hebben 17 Sustainable Developments Goals (SDG’s) 

benoemd. Daartoe is het Museum voor de Verenigde Naties, UN Live opge

richt, dat als doel heeft om alle mensen te betrekken bij het werk en de 

waarden van de Verenigde Naties, en in het bijzonder bij de 17 Sustainable 

Development Goals. Het is een modern museum, dat een gebouw in 

Kopenhagen combineert met een online platform en een aantal globale 

programma’s, waaronder een serie festivals in steden over de hele wereld 

die op lokaal en nationaal niveau mensen in beweging brengen rondom  

de SDG’s. In 2021 vindt in Leiden zo’n UN Live Festival plaats met een  

landelijke uitstraling.
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Het UN Live Festival Nederland heeft tot doel de maatschappelijke verande

ring die nodig is om de SDG’s te behalen (en die al aan de gang is) zichtbaar 

te maken, te versterken, en te versnellen. Het combineert een campagne, 

een cocreatie proces, en een meerdaags festival om tot concrete resultaten 

te komen. Het festival brengt ondernemers, activisten, overheden, onder

wijs, en anderen bij elkaar die al in actie gekomen zijn op de SDG’s en 

betrekt een groter publiek bij hun werk. In een highprofile signature event 

wordt lokale actie in een internationale context geplaatst. 

Het UN Live Festival past in Leiden in een traditie waarin de kennis in de 

stad ingezet wordt voor duurzame ontwikkeling, zoals o.a. bleek bij de 

viering van 25 jaar kinderrechten in 2014. Tegelijk past het bij de ambities 

van ons gemeentebestuur en partners op de langere termijn. Het festival 

kijkt vooruit naar 2030, als de SDG’s behaald moeten zijn. Met het UN Live 

Festival wil Leiden samen met inwoners en partners de SDG’s lokaal stevig 

op de kaart te zetten. Door een intensieve samenwerkingen met de kennis 

en cultuursector sluit het festival bovendien aan bij het profiel van Leiden 

als Stad van Ontdekkingen. 

3.8. Europese Unie
Naast de gemeentelijke inspanningen binnen ECS22, is Europa voor de 

gemeente Leiden op de volgende drie gebieden van belang:

3.8.1. Voldoen aan Europese regelgeving
Het gaat met name om aanbestedingsrichtlijnen, milieuwetgeving en Euro

pese privacy wetgeving (denk aan: de AVG). Hiervoor maken wij gebruik 

van het voor gemeenten ingestelde kenniscentrum Europa decentraal en de 

themagroep Europa van de G40.

3.8.2. Verwerven Europese subsidies
In de huidige programmaperiode van de Europese Commissie (2014 – 2020) 

is er al meer dan ca. € 220 miljoen Europese subsidies toegekend.  

Dit indrukwekkende bedrag aan toegekende subsidies is goed voor grof

weg 20% van de toegekende EUsubsidies in de provincie Zuid Holland. 

Gegeven de grote hoeveelheid kennisinstellingen en daaraan verbonden 

innovatieve bedrijven, is Zuid Holland de meest succesvolle provincie van 

Nederland als het om toekenningen van EUsubsidies gaat.

Dat Leiden goed is in het verwerven van Europese subsidies is voor een 

belangrijk deel te danken aan de universiteit, het LUMC en de innovatieve 

bedrijven op het LBSP. We zien dan ook dat een groot deel van de eerder 

genoemde toekenningen aan onderzoek en innovatie zijn gekoppeld.

Daarnaast zien we dat er in de afgelopen jaren enkele subsidies zijn toe

gekend uit het ESFfonds (bijv. voor Project JAS). Met deze toekenningen 

zijn projecten op het gebied van sociale inclusie, sociale innovatie en duur

zame inzetbaarheid uitgevoerd. Vanuit de gemeente Leiden zijn we goed 

geëquipeerd om dit type subsidie te verwerven, uit te voeren en te verant

woorden dankzij het ESFbureau van de gemeente Leiden dat een hoog 

specialistisch kennisniveau heeft op het gebied van ESFsubsidies.

Opvallend in positieve zin is dat een brede groep MKBbedrijven de afgelo

pen jaren Europese subsidies heeft verworven. Dit zijn niet alleen bedrijven 

op het LBSP. Zo weten ook bijv. MKBbedrijven op het gebied van bouwen 

weten Europese subsidies te verwerven.

De komende jaren blijven we daarom inzetten op gezamenlijk optrekken 

met de kennisinstellingen. Hiermee kunnen we kansen en subsidiemogelijk

heden ontsluiten voor onze partners en kan Leiden zich nog meer profileren 

op Europese schaal. Kansrijke gebieden voor de komende jaren zullen  

met name de ‘missions’ van de Europese Commissie zijn en de focus op 

kennisvalorisatie. De uitstekende samenwerking tussen de gemeente en de  

kennisinstellingen is hierbij een randvoorwaarde voor succes. 
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3.8.3. Invloed uitoefenen op Europees beleid
Invloed uitoefenen op relevant Europees beleid is voor een stad alleen 

ondoenlijk. Focus en massa zijn voor Europese beleidsbeïnvloeding kern

begrippen. Samen met partners en met kennis van zaken en kennis van het 

Europese krachtenveld, is Leiden in een betere positie om enig gewicht in 

de Europese schaal te leggen. Leiden kent relatief veel partijen die actief 

zijn op het gebied van Europese zaken (of die actief willen worden op dit 

vlak). De Europatafel blijft hierbij een geschikt instrument om afstemming 

over Europese zaken tussen de provincie, gemeente, universiteit, LUMC en 

Leiden Marketing. Daarmee heeft de Europatafel ook een functie en inhou

delijke link met de Economic Board Zuid Holland (EBZ). Immers, zowel de 

gemeente, universiteit en het LUMC hebben zitting in de EBZ.
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4.  Visie op internationalisering: 
kansen voor de gemeente en  
haar partners

De impact van internationalisering op de stad en de Leidse samenleving, vraagt richting en keuzes van hoe 

we met internationalisering om willen gaan. Gegeven ons profiel als stad van Internationale Kennis en  

Historische Cultuur beschouwen we de vooruitzichten van de impact van internationalisering als een kans 

voor de stad. Immers, onze strategische partners (zoals de Universiteit Leiden, het LUMC, de Hogeschool, 

bedrijven op het Leiden Bio Science Park of Naturalis) acteren op Europese of mondiale schaal. Hiermee 

trekken zij internationaal talent naar de stad, wat voor de gemeente nieuwe vraagstukken oproept, maar 

ook mogelijk heden (bijv. op het gebied van tekortsectoren op de arbeidsmarkt) biedt. 

Wij willen onze partners uit de stad optimaal faciliteren, maar zien tege

lijkertijd het belang van een goede inbedding van nieuwkomers – of dit nu 

kenniswerkers, studenten of statushouders uit – in onze samenleving.  

Duurzame groei van internationals in onze samenleving staat hierbij voorop. 

Iedereen moet in Leiden kunnen mee doen. Dit geldt zeker voor de groei

ende groep internationale Leidenaren. Van hen verwachten we dat zij  

integreren in de Leidse samenleving en hopen we dat iedere international 

na zijn/haar verblijf in de stad, ongeacht de duur ervan, als ambassadeur 

van Leiden de wereld in trekt. Bij deze benadering kunnen we terugvallen 

op onze jarenlange geschiedenis als Europese stad met een internationaal 

diverse bevolkingssamenstelling.

We zien dat de internationalisering van de samenleving de komende jaren 

zal blijven doorzetten. Deze ontwikkeling past goed bij Leiden, gelet op 

haar geschiedenis, en is daarmee voor de toekomst niet langer weg te 

denken uit de Leidse samenleving. We zien dat de stad en de bevolking in 
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de afgelopen jaren in hoog tempo is geïnternationaliseerd. Enerzijds 

beschouwen we dit als een verrijking van de stad; meer groepen van  

verschillende herkomst ontmoeten elkaar in Leiden, kunnen van elkaar leren 

en kunnen elkaar versterken. Anderzijds zien we dat de snelheid waarmee 

de samenleving verandert als gevolg van internationalisering nieuwe moge

lijkheden en vragen voor de gemeente met zich mee brengt. Een voorbeeld 

hiervan is het sociaalculturele vraagstuk: hoe zorgen we voor een goede 

inbedding van internationals en nieuwkomers in de Leidse samenleving?  

En andersom: hoe kunnen we nietinternationale Leidenaren internationals 

meer laten ontmoeten, zodat meer uitwisseling ontstaat?

4.1. Visie op internationalisering
Leiden is een stad van Internationale Kennis en Historische Cultuur. Gegeven 

onze historie en het profiel van de stad, beschikken we over een diverse (en 

internationaal) gemêleerde samenleving. 

Waar vroeger infrastructuur en belastingen de belangrijkste argumenten 

waren voor het vestigingsklimaat van internationale bedrijven, wordt nu het 

arbeidspotentieel belangrijker. Naast inzet op onderwijs op alle niveaus in 

de regio, is het daarom ook belangrijk de bedrijven met internationale 

werknemers voldoende te faciliteren en ze zo aan onze stad te binden. 

Door de grote bedrijven en de kennisinstellingen te faciliteren om internati

onaal talent naar Leiden te halen, ondersteunen we onze partners om 

spelers te zijn/te worden op internationaal niveau.

Een internationale kennisstad moet dus een stad zijn die ook aantrekkelijk is 

voor internationale inwoners; een goede leefomgeving, een prettig werk

klimaat en de mogelijkheid om betekenisvol werk te kunnen doen zijn 

hierin belangrijke randvoorwaarden. Dit betekent ook dat informatie en 

dienstverlening toegankelijk moeten zijn, dus minimaal in het Engels 

beschikbaar. Daarnaast betekent dit dat wij binnen al onze gemeentelijke 

beleidsvelden (zie hoofdstuk 3) rekening moeten houden met de (soms 

andere) behoeften van internationals/internationale Leidenaren. De samen

leving is veranderd als gevolg van internationalisering en dit roept nieuwe 

vragen en opgaven voor de gemeente op. 

Een veranderende samenstelling van de Leidse bevolking vraagt om een 

andere houding van de gemeente, waarbij faciliteren naar en tussen al deze 

groepen en belangen een steeds belangrijkere rol speelt om ook in de toe

komst de welvaart en het welzijn van de Leidse burgers te vergroten.
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Wij kunnen deze vragen en opgaven vaak niet alleen oppakken en zoeken 

daarom de samenwerking met partners uit de stad en de regio. Hiermee 

positioneren we ons als een internationaal georiënteerde stad, waarbij we 

leren van de kennis en ervaringen van anderen, onze kennis delen en met 

steden uit andere landen optrekken als dat in het belang is van onze stads

partners en onze inwoners. Door ons internationaal te oriënteren en te pro

fileren versterken wij onze positie in de wereld. Dit is niet alleen van belang 

voor de kennisinstellingen, werkers en –bedrijven, maar voor alle inwoners 

van Leiden. Kortom, dat Leiden behoort tot de top van de kennisregio’s 

kunnen we nog veel meer gebruiken voor de welvaart én het welzijn van 

onze inwoners.

We zien in toenemende mate de impact van internationalisering op de 

samenleving en faciliteren de veranderende behoeften en vragen vanuit  

de samenleving op dit vlak. Niet alleen om onze strategische partners te 

faciliteren, maar juist ook om kwesties/vraagstukken die ontstaan als gevolg 

van internationalisering, waar mogelijk, te ondervangen en kansen voor de 

stad/regio rondom internationalisering te verzilveren. We beschouwen 

internationalisering als een strategische opgave en kans voor de stad en de 

regio, die integraal vanuit de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen 

en rollen benaderd dient te worden.
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4.2. Wat staat ons te doen?
Het college kiest, gelet op de brede maatschappelijke impact van internati

onalisering op de Leidse samenleving, voor een brede benadering op inter

nationalisering. Waar in het verleden op het gebied van internationalisering 

de aandacht vooral uit ging naar de stedenbanden, zal de focus voor de 

komende jaren verlegd worden om enerzijds in te spelen op veranderde 

behoeften van een internationaliserende samenleving en anderzijds om 

kwesties/vraagstukken als gevolg van internationalisering in beeld te 

brengen en, waar mogelijk, te ondervangen. Het stimuleren van Leidenaar

schap onder internationale bezoekers (van internationale congres bezoeker 

tot arbeidsmigrant) en het faciliteren van ontmoeting en integratie tussen 

groepen inwoners staan hierin centraal. De internationalisering van de 

samenleving zal naar verwachting doorzetten en dus voorzien we voor de 

komende jaren groei in het aantal internationale inwoners. Als stad van 

Internationale Kennis en Historische Cultuur mogen we trots zijn op de 

internationale allure en bekendheid van Leiden. Tegelijkertijd willen we met 

gerichte acties voorkomen dat internationalisering ons overkomt, met het 

gevolg dat spanning tussen groepen in de samenleving kan optreden.  

Om de grote maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren hebben we 

iedereen nodig, ook internationals. Met de onderstaande aanpak beogen 

wij meer proactief op de groei van inter nationals te kunnen acteren. Hierin 

maken we een onderscheid tussen de korte termijn en de langere termijn.

N.B. beleidsambities en plannen, zoals bijbouwen van extra huisvesting 

voor internationale studenten of de komst van de internationale bas

sischool, zijn hierin niet opgenomen. Deze zijn immers al vastgelegd binnen 

bestaand beleid. 

Korte termijn: knelpunten rondom internationalisering in beeld brengen

De impact van internationalisering op de gemeentelijke organisatie, de stad 

en haar inwoners is breed. Naast kansen signaleren we knelpunten op 

diverse terreinen (bijv. huisvesting, onderwijs of toegankelijkheid van 

informatievoor ziening). Deze knelpunten dienen verder in beeld gebracht te 

worden, zodat gerichte aanpakken of interventies ingezet kunnen worden. 

Dit vraagt niet alleen aandacht vanuit de gemeentelijke beleidsvelden,  

maar juist ook inzet vanuit partners in de stad.

Waar we knelpunten signaleren op het gebied van gemeentelijke taken 

kunnen we een acterende rol spelen en kunnen we, waar mogelijk, probe

ren knelpunten te ondervangen. Daar waar we knelpunten signaleren die 

niet alleen door de gemeente opgepakt kunnen worden (denk aan arbeids

marktvraagstukken, integratie of culturele programmering voor internatio

nals) zoeken we actief de samenwerking. Alleen door gezamenlijke aanpak 

kunnen we de opgave internationalisering stevig oppakken. 
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Lange termijn: scherp acteren op kansen en koppeling internationalisering 

aan (maatschappelijke) vraagstukken

Naast inspelen op knelpunten die we op de korte termijn signaleren,  

zien we veel kansen om de internationalisering van Leiden te benutten.  

Wij denken hierbij aan een koppeling met verschillende (Leidse) maatschap

pelijke vraagstukken, zoals het duurzaam kunnen voorzien van benodigd 

arbeidspotentieel in tekortsectoren (bijv. onderwijs, zorg, bouw of de  

energietransitie). Hiermee kunnen nieuwkomers/internationaal talent extra 

waarde toevoegen voor de Leidse samenleving en economie. Gerelateerd 

aan de economie zien we uiteraard ook kansen om internationalisering te 

benutten in de duurzame groei van ons kennis en inno vatiecluster (of dit 

nu het LBSP betreft of de verdere ontwikkeling van onze kennisinstellingen). 

Ook op het gebied van integratie en het stimuleren van uitwisseling en  

ontmoeting tussen verschillende groepen in de stad kan internationalisering 

ondersteunend werken. Door ontmoetingen tussen mensen uit verschillen

de achtergronden, culturen of overtuigingen kan wederzijds begrip, culture

le verrijking en versterking ontstaan. Wij zien dan ook het belang van 

stevige inbedding van nieuwkomers in de Leidse samenleving en willen 

hierbij de betrokkenheid van internationale Leidenaren benutten. Wanneer 

onze internationale Leidenaren na hun verblijf (kort of lang) in Leiden weer 

vertrekken, hopen wij dat ze dat doen als ambassadeurs van onze stad die 

zich verbonden voelen met de Leidse identiteit.

Tot slot, internationalisering is een relatief nieuw beleidsterrein voor 

sommige gemeenten in Nederland. Niet alle gemeenten krijgen in gelijke 

mate te maken met de impact van internationalisering op de samenleving. 

Dat Leiden/de Leidse regio hier wel relatief veel van merkt, past bij het 

profiel van de stad en bij de ontwikkeling van Leiden. Concreet zal dit van 

de gemeentelijke organisatie vragen om borging van het thema internatio

nalisering binnen alle reguliere gemeentelijke taken. Wij streven daarom 

naar een zo effectief mogelijke aanpak door internationalisering decentraal, 

(dat wil zeggen vanuit de inhoudelijke beleidsvelden zelf) op te pakken.  

Zo verwachten wij een integrale aanpak op internationalisering te kunnen 

formuleren vanuit de diverse beleidsvelden waarbinnen de impact van inter

nationalisering meegewogen moet worden.
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Beleidsterreinen die we voor de komende periode als speerpunten benoemen:

1. Integratie en Ontmoeting, waaronder gezondheid en sport: 

  het krijgen van meer inzicht in specifieke vraagstukken rond  

internationals op het gebied van integratie;

  het doen van verbeteringen in het sociale stadsklimaat gericht  

op internationalisering;

  het identificeren van sociale kansen en hierop acteren ter  

bevordering van ontmoeting tussen internationale en  

nietinter nationale Leidenaren.

  het centraal stellen van Leidenaarschap onder internationale bezoekers  

(van internationale congresdeelnemer tot arbeidsmigrant). 

2. Onderwijs:  

Ambities, kansen en opgaven zijn in 2019 geformuleerd in de Leidse 

Educatieve Agenda, onder het onderdeel Internationale stad. Prioritering 

en uitvoering van dit onderwerp zal daar nog verder moeten worden 

vormgegeven.

3. Kennis en Economie: 

  Gesprek met strategische partners aangaan over duurzame groei  

van het aantal internationals 

  Human Capital/aantrekken talent met name internationals op de 

tekort sectoren (onderwijs, zorg, bouw, energietransitie) inzetten

4. Stedelijke ontwikkeling en wonen:  

Huisvesting: onderzoeken stand van zaken huisvesting in relatie tot 

internatio nalisering 

5. Dienstverlening: 

  Dienstverlening aanpassen n.a.v. veranderde samenleving  

(communicatie, KCC, website)

  Doorontwikkeling van het Expat Centre: van ECL naar International  

Centre Leiden

Voor deze speerpunten zal, na het vaststellen van de visie, een uitvoerings

plan worden opgesteld waarin prioritering en acties worden geformuleerd.  

Uitgangspunt hierbij is dat internationalisering integraal vanuit de inhoude

lijke beleidsterreinen zal worden meegenomen. Door het formuleren van 

een integraal uitvoeringsprogramma zetten wij, samen met onze partners 

uit de stad en regio, in op een kansgerichte benadering op internationali

sering. Wij beseffen ons dat strategisch vraagstuk, gezien ons profiel als 

stad van Internationale Kennis en Historische Cultuur, op de korte en lange 

termijn aandacht zal vragen. Onze inzet zal er op gericht zijn om de  

welvaart én het welzijn van alle Leidenaren, internationale Leidenaren én 

nietinternationale Leidenaren, te bevorderen.
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