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Voorwoord
De stadsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen” is de leidraad voor de ontwikkeling van de stad, en
is gebaseerd op twee pijlers: Internationale Kennis en Historische Cultuur. Deze kenmerken vormen
het Leidse DNA.
Leiden is een stad vol kennis. We zijn trots op onze Universiteit, Hogeschool Leiden, op de musea,
het LUMC, de onderzoeksinstituten, en op alle vormen van onderwijs voor alle leeftijden. Leiden
telt ruim zestigduizend leerlingen en studenten.
Het feit dat wij een kennisstad zijn, zorgt voor veel banen. Alleen al op het Leiden Bio Science Park
werken zo’n twintigduizend mensen, vaak met als inzet om mensen gezond te houden of beter te
maken. Daarnaast zorgt het onderwijs natuurlijk ook voor veel banen.
Kennis is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en het welzijn in de Leidse regio. Het is
daarom een speerpunt voor investeringen vanuit de gemeente, vrijwel altijd in samenwerking met
andere partners vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven. Zo bereiken we één van mijn persoonlijke
doelen, namelijk dat alle Leidenaars profiteren van al deze beschikbare kennis in stad en regio.
We maken van Leiden een groenere en gezondere stad, daarin is de kennis en expertise vanuit
onderzoekers en studenten bij projecten van groot belang.
In 2017 sloot de gemeente een unieke samenwerkingsovereenkomst met de drie grote kennisinstel
lingen in de stad: Universiteit Leiden, LUMC en Hogeschool Leiden. Hiermee werd de ambitie om
in de top van Europese kennisregio’s te staan een gedeelde ambitie. Voortbordurend op oude
tradities, zijn we er trots op dat we een klimaat in onze stad hebben waarbij we elkaar weten te
vinden en openstaan om kennis te delen waarmee kennis van de nieuwe generatie zonder drempels
benut kan worden voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In 2020 sloot nog een
vierde grote kennisinstelling aan als partner, namelijk Naturalis Biodiversity Center. En daarnaast
werken we intensief samen met ruim 40 organisaties en instellingen in de stad.
In deze evaluatie en doorontwikkeling worden in vogelvlucht de pareltjes voor de stad (bijna 50
stuks), beschreven. Gekozen is voor die voorbeelden waarbij programma Kennisstad (mede) aan de
wieg heeft gestaan. Eén belangrijk succes voor Leiden wil ik hier graag apart noemen: European
City of Science (Leiden2022). Zonder het programma Kennisstad en de daarmee samenhangende
samenwerking durf ik gerust te stellen dat Leiden geen kans had gemaakt om deze titel in de
wacht te slepen. Sterker nog, we waren niet eens op het idee gekomen om ons als stad te kandi
deren, terwijl het een geweldige spin-off gaat geven voor de doorontwikkeling van onze stad. Dit
themajaar gaat ongetwijfeld een impuls bieden om lokale ondernemers in de cultuursector en de
horeca versneld terug te zien veren uit een onzekere en moeilijke periode van coronamaatregelen.
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De samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad loopt eind 2022 af, maar Universiteit Leiden,
Hogeschool Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, Naturalis Biodiversity Center en straks ook
MBO Rijnland hebben de wens geuit om in de toekomst de wens om wetenschap en samenleving
dichter bij elkaar te brengen, ook na 2022 voort te zetten. Een trend als “citizen science” is daarin
een stuwende factor. De gemeenteraad heeft daarvoor al een belangrijke volgende stap gezet en
de meerjarig incidentele financiering van het programma per 2022 structureel in de gemeente
begroting opgenomen.
Ik wens u veel leesplezier.

Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

4

1. Inleiding
Met Leiden Kennisstad is in 2012 gekozen voor een programmatische aanpak om de identiteit en
reputatie als vooraanstaande kennisstad te versterken, vanuit de gedachte dat de stad floreert als
de kennisinstellingen en kennisbedrijven floreren én andersom.
Deze evaluatie van het gemeentelijke programma Kennisstad omvat de periode 2012-2021 en
beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van de afgelopen 10 jaar. In 2017 heeft het
programma geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met de kennisinstellingen. Dit heeft een
positief effect gehad op het beleid van de gemeente en de versnelling van projecten. Met een
relatief kleine, gemeentelijke bezetting, bestaande uit een programmamanager en tijdelijke onder
steuning, heeft het programma veel opgeleverd. Daar heeft de kennismakelaar, aangesteld en
gefinancierd door de samenwerkingspartners ook een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Mede doordat er is ingezet op het verbinden van bestaande projecten en partners. Deze aanpak
heeft zijn vruchten afgeworpen: kennis heeft een plek gevonden in Leids beleid op het vlak van
onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en economie. Programma Kennisstad fungeert daarbij als
katalysator en draagt zo bij aan het feit dat Leiden nu een vooraanstaande kennisstad is, zowel
nationaal als internationaal, in woord én in daad. Deze evaluatie en de blik op de toekomst die we
voorstellen, biedt aanknopingspunten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en voor
het op te stellen nieuwe beleidsakkoord voor de periode 2022-2026.
Ook de samenwerking met de partners van de samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad
geëvalueerd over de periode 2017-2021. Dit betreft de samenwerking tussen Universiteit Leiden,
Hogeschool Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum en de gemeente Leiden sinds 2017, en sinds
2020 aangevuld met Naturalis Biodiversity Center1. De samenwerkingsovereenkomst loopt eind
2022 af. We zien op Europees niveau een duidelijke wens om wetenschap en samenleving dichter
bij elkaar te brengen. Een trend als “citizen science” is daarin een stuwende factor. Ook tussen de
samenwerkingspartners leeft breed het besef dat er alle aanleiding is om de samenwerking voort te
zetten of zelfs verder te intensiveren. De komende periode bepalen de vijf partners, Universiteit
Leiden, Hogeschool Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, Naturalis Biodiversity Center en de
gemeente gezamenlijk wat de toekomstige insteek van de samenwerking wordt, ieder vanuit zijn
eigen strategische koers.
Een van de aanbevelingen uit de gezamenlijke evaluatie is om met elkaar de governance structuur
te herijken waardoor de slagkracht en de samenwerking nog meer wordt versterkt, waarbij het
thema gezondheid en welzijn in de brede zin het vertrekpunt is. Dit onderschrijft de gemeente.
Het is nu aan ons als gemeente om naar de andere partners toe duidelijk te maken wat onze
ambities zijn. Tot nu toe vormde programma Kennisstad daarbij de leidraad, als uitvoeringsagenda
van onze stadsvisie.
De gemeente heeft daarvoor al een belangrijke volgende stap gezet: De meerjarig incidentele
financiering van het programma, wordt per 2022 structureel in de gemeentebegroting opgenomen.
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De evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst is terug te vinden op: Leiden Kennisstad – Leiden science city

Er volgt nu eerst een korte terugblik op het ontstaan van dit bijzondere programma met bijbeho
rende resultaten, gevolgd door een evaluatie ‘wat ging goed en waar liggen nog kansen?’.
Tot slot wordt ook de doorkijk beschreven naar de toekomst, aansluitend op de wensen van het
samenwerkingsverband maar wel specifiek voor de gemeentelijke inzet en gemeentelijke rol in
de toekomst.
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2. B
 ijzonder gemeentelijk programma
Kennisstad
2.1. Start
Leiden is een internationale kennisstad. In Leiden geloven we dat kennis die je samen maakt,
welzijn in de stad vergroot en tegelijkertijd de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert en
zichtbaar maakt. Behalve economische meerwaarde levert kennis daarnaast ook welzijn en welvaart
op. Tot slot is Internationale Kennis een van de twee pijlers onder de ontwikkelingsvisie ‘Leiden,
Stad van Ontdekkingen’ en daarmee bepaalt het in sterke mate de identiteit van de stad.
Omdat kennis steeds meer een voorwaarde is voor maatschappelijk succes, welvaart en welzijn,
is de gemeente in 2012 gestart met het gemeentelijke programma Kennisstad. Door gericht samen
op te trekken, versterken we de positie van Leiden en de regio op het gebied van de kennisontwik
keling en de kenniseconomie. Door de hele organisatie zien we kennis vaker terug in beleid,
bijvoorbeeld in de cultuurnota, het duurzaamheidsbeleid en in de Leidse Onderwijs Agenda (LEA).
Leiden heeft daarmee gaandeweg in de afgelopen decennia een positie veroverd in de top van
Europese kennisregio’s. Hier geldt echter wel: Aan de top komen is één, bij de top blijven vraagt
inzet. Veel van onze kennispartners hebben de wereld als speelveld. De concurrentie is hier groot.
Dit vergt van ons als gemeente en regio een hierop toegesneden strategie.
In 2011 constateerden de colleges van gemeente en universiteit dat de samenwerking tussen beide
instellingen beter kon. Dit was de aanleiding om met een programmatische aanpak in te zetten op
kennis, en de samenwerking met o.a. de universiteit te versterken, iets wat niet vanzelf gebeurde.
Het feit dat een deel van de Universiteit Leiden naar Den Haag zou verhuizen, voedde het debat in
de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in 2012. De gemeentelijke aanpak was er in eerste
instantie op gericht om het onderling vertrouwen tussen gemeente en kennisinstellingen te verster
ken en door gerichte samenwerking op specifieke dossiers een steviger profiel van onze stad,
regio en kennisinstellingen neer te zetten, en daarmee daadkrachtig op te kunnen treden richting
provincie, rijk en Europa. Deze aanpak, met een extra focus op de kennis(economie), heeft geleid
tot een brede en betere samenwerking. In 2017 is de verdere samenwerking bekrachtigd door de
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
Het programma Kennisstad kent twee hoofddoelen:
• Kennisinstituten en kennisbedrijven floreren optimaal in Leiden;
• Leiden (de stad, de regio en haar inwoners) heeft maximaal voordeel van de kennisinstellingen.
Om deze doelen te bereiken zijn zes programmalijnen benoemd:
1. Kennisvalorisatie, ondernemingsklimaat en acquisitie;
2. Aantrekkelijke studentenhuisvesting en woonmilieus;
3. Kennis en Cultuur;
4. Zorg- en gezondheidsinnovatie/ Sociale innovatie;
5. Internationale branding en marketing;
6. Voortreffelijk onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt.
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2.2. Resultaat
De samenwerking is begonnen met versterking van de kenniseconomie, maar inmiddels is de
verwevenheid met maatschappelijke vraagstukken evident. Kennisvalorisatie is direct gekoppeld aan
beleid en uitvoering, zoals bij de uitwerking in de LEA (Leidse Educatieve Agenda), Leren met de
Stad, het Leiden Education Fieldlab, Verwonder om de Hoek, de cultuurnota, de PIT aanpak
(Preventie interventieteam), het SIT (Sociaal Impact Team) en zeer recent de aanstelling van een
stadscriminoloog, waarbij hun inzet direct en langdurig merkbaar is voor alle inwoners. (in de
bijlagen wordt nader ingegaan op inhoud van de hier genoemde voorbeelden). Dit sluit aan bij de
ambitie van het college om een inclusieve stad te zijn waarin iedereen mee kan doen.
Zo profiteert de stad van de aanwezigheid van de diversiteit aan onderwijsinstellingen, waaronder
de oudste universiteit van Nederland. Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is internationaal toonaan
gevend op het gebied van ‘life sciences’ en gezondheid. En dankzij zorginstellingen als het LUMC,
kennis- en onderwijsinstellingen en meer dan honderdvijftig bedrijven heeft de Leidse regio de
coronacrisis beter doorstaan dan andere regio’s. In 2022 mag Leiden zich een jaar lang ‘European
City of Science’ noemen. In dat jaar is Leiden onder meer gastheer van ESOF, Europa’s grootste
multidisciplinaire wetenschapscongres. Wat zeker minstens zo goed bij het DNA van onze stad past
is dat in dat jaar het EU Contest for Young Scientists in Leiden gehouden zal worden. Een grote
bijeenkomst waar de grootste, jonge talenten van Europa elkaar ontmoeten en inspireren.
Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst in 2017 is de gemeentelijke insteek van eerst
6 programmalijnen voor meer focus aangepast naar 4 en later 5 meer inhoudelijke thema’s binnen
de samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor kon meer synergie in de samenwerking bewerkstelligd
worden. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de circa 50 projecten die zijn opgestart
binnen en ondersteund door programma kennisstad ofwel een nauwe relatie hebben met het
programma. In alle gevallen hebben de partners uit de samenwerkingsovereenkomst de deuren
naar elkaar hebben opengezet, kennis gedeeld en is er voor alle partijen een merkbare meerwaarde
bereikt.
Om een beeld te krijgen van de resultaten is hieronder per thema een aantal projecten kort
beschreven. Sommige projecten zijn al in de periode vanaf 2012 opgestart en inmiddels geborgd
in de gemeentelijke organisatie, andere projecten zijn recent gestart en lopen nog door.
1. Campusontwikkeling;
a. Leiden Bio Science Park: Het Leiden Bio Science Park (LBSP) behoort tot de top van de Life
Science & Health (LSH) in Europa en is de grootste van Nederland. Het park, ontstaan in de
jaren tachtig van de vorige eeuw, is cruciaal in het functioneren van Leiden als internationale
kennisstad: het vormt samen met het Stationsgebied en de Binnenstad de stuwende economi
sche motor van Leiden, zoals in het Rekenkameronderzoek “Bio Science Park een waardevol
onderdeel van de stad” is bevestigd. Naast de economische kracht van het LBSP, is er ook de
maatschappelijke kant van het park. Het LBSP draagt namelijk bij aan het verbeteren van de
gezondheid van Leidenaren, Nederlanders en de samenleving wereldwijd. Leiden Kennisstad
streeft ernaar om het LBSP te laten groeien en bloeien en te transformeren naar een Innovatie
district. Hiertoe is een triple-helix organisatie opgericht, waarbij de feitelijke gebiedsontwikkeling
buiten de scoop van programma kennisstad valt. Voorbeelden van activiteiten binnen program
ma Kennisstad liggen op het gebied van (culturele) programmering op het park, of monitoring
van de ecologische waarde van het park. Dit alles om o.a. een grotere bekendheid en waarde
ring van het park bij de eigen inwoners te creëren.
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b. Leiden Law Park (2020-2021): Wordt door universiteit, gemeente en provincie als kansrijk
gezien om cross-overs tussen Leiden en de overige Zuid-Hollandse universiteiten te bevorderen.
Samenwerking op het snijvlak van recht, ethiek en techniek, onder andere op het gebied van
Artificiële Intelligentie (AI), kan het innovatiebeleid verder versterken. Er is een haalbaarheids
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het gebouwencomplex van voorheen het
Museum van Natuurlijke Historie te benutten voor het creëren van ontmoetingen tussen
kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Gestart zal worden met in ieder geval een ‘online-hub’
van dit concept. Ook de provincie Zuid-Holland is in een vroeg stadium betrokken bij deze
ontwikkelingen, om zo de (kennis gerelateerde-) economische structuur in Zuid-Holland te
versterken.

2. Versterken onderwijs en onderzoek;
a. Leiden Education Field Lab (2018): Het LEF is ontstaan als gezamenlijk initiatief van Hogeschool
Leiden en gemeente Leiden. Het LEF versterkt het beeld en de zichtbaarheid van Leiden als
kennis- en onderwijsstad, bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen zoals de Nacht
van de Leraar. In het onderwijsnetwerk zijn inmiddels onderwijspartners uit alle sectoren
vertegenwoordigd, van peuterspeelzaal tot universiteit, en daarnaast partners uit cultuursector
en bedrijfsleven. Het netwerk is een broedplaats voor innovatie en verbindt onderwijs en
onderzoek op diverse thema’s, waarbij het continu de bedoeling van het onderwijs scherper
maakt. Resultaten uit de praktijk vloeien direct terug naar de onderwijsprofessionals in
opleiding, wat de cirkel rond maakt.
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b. Onderwijsinnovatiesubsidie (2017): De gemeente heeft de onderwijsinnovatiesubsidie geïnitieerd
om de samenwerking in het onderwijsveld te vergroten en doorgaande leerlijnen te versterken.
Eén van de belangrijke criteria is dat subsidie wordt aangevraagd samen met een andere
onderwijsinstelling. Hieruit is een heel aantal projecten voortgekomen en samen met de kennis
instellingen vormgegeven. Zo is de doorontwikkeling van Platform Bétatechniek naar het
Onderwijs Netwerk Zuid-Holland (nascholingspoot van het ICLON) mede mogelijk gemaakt door
gezamenlijke financiering vanuit innovatiesubsidies en Kennisstad. Daarmee kunnen ook de
alfa- en gammavakken profiteren van de vernieuwing. Naast een aantal kleinere projecten is ook
de inhoudelijke samenwerking op het gebied van onderzoekend leren tussen mboRijnland en
Hogeschool Leiden verbeterd en is recent gestart met het Kenniscentrum voor Angst en Stress.
Het doel van dit kenniscentrum is om stress- en angstklachten bij kinderen zo vroeg mogelijk te
herkennen en te verhelpen. En daarnaast nieuwe wetenschappelijke kennis te vertalen naar
effectievere angstbehandelingen voor kinderen.
c. Verwonder om de Hoek (2019): In regionaal verband hebben gemeenten, schoolbesturen,
kennisinstellingen en aanbieders van onder- en naschoolse educatie een convenant gesloten om
gezamenlijk te bouwen aan een ‘leer-ecosysteem’ op het gebied van cultuur, natuur, weten
schap, technologie en duurzaamheid. Op deze wijze worden ook onder schooltijd een aanbod
verzorgd, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Leerkrachten, ouders/verzorgers en buiten
schoolse organisaties zoals musea, theater, schooltuinen of stichtingen, kunnen op één platform
kinderen, zowel in het PO als in het VO, in aanraking brengen met onderwerpen waar hun hart
of nieuwsgierigheid ligt. Dit project is mogelijk dankzij gezamenlijke financiering van alle
partners, waarbij programma kennisstad het onderzoek naar kwaliteit en bereik door de
Hogeschool meefinanciert.
d. Nieuwbouw Beroepscollege Leystede: Aparte vermelding verdient hier ook de bijdrage vanuit de
NUON-middelen aan de nieuwbouw van nieuwbouw Beroepscollege Leystede (voorheen
VMBO-Boerhaavelaan). Met deze bijdrage is deze voorbereidende beroepsopleiding in staat
gesteld (nog) beter aanschouwelijk aan te bieden op het gebied van duurzaamheid.
3. Internationalisering;
a. Visie Internationalisering (2020): Internationalisering betekent voor Leiden meer dan alleen de
vestiging van een aantal internationale bedrijven of de relaties met andere steden. 1 op de 10
Leidenaren heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. Het dagelijkse leven in de stad krijgt een
steeds internationaler karakter. Buitenlandse studenten en werknemers krijgen hier een warm
welkom en worden zodanig ontvangen dat ze in het buitenland ambassadeurs worden van
Leiden en haar instellingen. De nieuwe en integrale internationaliseringvisie van Leiden toont
hoe de gemeente met een brede benadering de kansen van een internationale samenleving
wil benutten. Feitelijk maakt Leiden met deze visie een schaalsprong in haar denken en doen.
Hiervoor trekt gemeente Leiden samen op met partners uit de stad en regio, ook om knel
punten te ondervangen.
b. Internationaal Onderwijs (IGBO) (2020): Waar de gemeente een aanjagende en faciliterende rol
heeft, heeft schoolbestuur SCOL in april 2021 het definitieve besluit genomen om internationaal
georiënteerd basisonderwijs (IGBO) in Leiden te realiseren. Gemeente Leiden en SCOL streven
naar een opening van de IGBO-school in augustus 2022. Met een IGBO-school in Leiden wordt
het verzorgingsgebied van internationaal onderwijs in de Leidse regio verbeterd. Dit is van
belang voor de al aanwezige internationale inwoners en het aantrekken van buitenlandse
bedrijven en werknemers. De school zal starten in een tijdelijke huisvesting, namelijk in de
leegstaande lokalen in basisschool Joppensz aan de Van Vollenhovenkade.
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4. De stad als lab;
a. Leren met de Stad (2019): Binnen dit project wordt de kennis die aanwezig is in het (hoger)
onderwijs in Leiden ingezet voor de ontwikkeling van de stad. Leids talent levert een bijdrage
aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld van structureel meedoen
en -denken wordt vormgegeven door studenten, die in Leiden Noord onderzoek doen om
inzicht te krijgen in de effecten van corona op de sociale dynamiek in de wijk. In samenwerking
met het kunstenaarsplatform Liquid Society worden de opgehaalde inzichten verwerkt in een
artistieke vorm op fysieke pop-up locaties in de wijk. Studenten kunnen zo werken aan actuele
vraagstukken in een ‘rijke leeromgeving’. Helaas werd dit project in 2020 sterk gehinderd door
de beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht. De voorgestane aanpak van Leren
met de Stad gaat juist om direct contact tussen inwoners, studenten, docenten en onder
zoekers. Toch is het gelukt gestaag door te werken aan verschillende (online) activiteiten, waarbij
ruim 300 studenten in 15 vakken en evenzoveel docenten betrokken waren. Daarnaast werd in
2020 het project ‘Kenniswinkel: Leren met de Stad | Op Locatie’ afgerond, zodat in februari
2021 de fysieke Kenniswinkel is opengegaan in Het Gebouw in Leiden Noord. De Kenniswinkel
bevindt zich daarmee dicht bij de maatschappelijke organisaties en bewoners en brengt studen
ten direct in contact met de wijk. Het is de bedoeling om de komende jaren ook vestigingen in
andere wijken te openen.
b. Huurteam (2021): Het Huurteam Leiden is in juli 2021 gestart en werkt samen met de studenten
van de afdeling Wonen en Overheid van de Leidse Rechtswinkel. Binnen deze samenwerking
kan o.a. bekeken worden of een huurcontract voldoet aan de te stellen eisen, of de huur niet te
hoog is en of er bijvoorbeeld sprake is van achterstallig onderhoud. Deze hulp is kosteloos.
c. Kennisatelier Duurzaamheid (2018): in 2018 startte de samenwerking tussen Leiden Kennisstad,
TU Delft en Erasmus University Rotterdam, waarin kennisvragen van de gemeente Leiden en
Den Haag zijn omgezet in onderzoeksvragen van afstuderende masterstudenten: het Kennis
atelier Duurzaamheid. Binnen het kennisatelier werken afstudeerders samen onder begeleiding
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van wetenschappers, begeleiders uit de gemeente, en waar nodig andere stakeholders. Het
CML (Centrum voor Milieukunde) heeft de aansturing van het project onder zijn hoede, maar
andere faculteiten zijn aangeschoven, zodat er een link is met sociale wetenschappen. Ook is er
nadrukkelijk een internationale dimensie. Er is zelfs samenwerking met wetenschappers van Yale
University en Newcastle University. Door nauwe samenwerking met de opdrachtgever komen er
over het algemeen concrete resultaten uit de onderzoeken, die inpasbaar zijn in beleid. Er is
bijvoorbeeld samen met Hoogheemraadschap Rijnland een onderzoek uitgevoerd naar het
klimaat adaptief inrichten van Leiden Zuid-West. Dit heeft geresulteerd in drie verschillende
keuzemogelijkheden. Ook voorafgaand aan de ondertekening van het convenant Zero Emissie
Stadslogistiek (ZES) is door studenten veel onderzoek gepleegd. In de afgelopen periode hebben
zestig studenten hun masterscriptie geschreven met ondersteuning vanuit het kennisatelier.
Inmiddels is het thema duurzaamheid bij een groot aantal faculteiten opgepakt en wordt vanuit
verschillende invalshoeken, sociaal, bestuurlijk, juridisch, naar innovaties gezocht.
d. Kennisateliers Antropologisch beleidsonderzoek, Criminologie/Veiligheidsbeleving (2021): dit is
een uniek project waarbij de universiteit en de gemeente gezamenlijk de PhD-positie financieren
voor vier jaar. Leiden heeft nu een stadscriminoloog die langdurig onderzoek doet naar veilig
heidsgevoelens van Leidse burgers met de mogelijkheid om interventies in te zetten.
e. Convenant Student en Stad (2015): De gemeente wil de kracht van studenten voor Leiden als
Kennisstad benutten. In 2015 is daartoe een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de
PKvV, de vijf grootste studentenverenigingen en Leiden Marketing. De samenwerking richt zich
op het benutten van elkaars communicatiekanalen en het organiseren van evenementen door
studenten voor de stad. Daarnaast zijn gedreven en maatschappelijk betrokken studenten
samengekomen in een denktank. Hierin werken de studenten samen met de gemeente, waarin
zij zich buigen over vraagstukken die spelen in de stad. Juist tijdens de coronapandemie heeft de
georganiseerde samenwerking zijn meerwaarde kunnen bewijzen en was Leiden op nationaal
niveau een voorbeeld voor andere studentensteden. De PKvV in het bijzonder heeft in die
periode de uitdagingen op een kundige en overtuigende opgepakt in samenspraak met stad,
politie, universiteit, hogeschool en studentenverenigingen. Reden voor het college van B&W de
Gouden Speld van Verdienste van de stad Leiden toe te kennen aan de voorzitter van de PKvV,
waarmee het college uitdrukking heeft willen geven aan haar waardering voor het functioneren
van het gehele bestuur van de PKvV.
5. Leefstijl en gezonde stad (in 2020 toegevoegd, parallel aan de toetreding van Naturalis
Biodiversity Center tot de samenwerking2):
a. BiodiverCity (2020): Universiteit Leiden, de gemeente en Naturalis trekken samen op in het
project BiodiverCity. Leiden is in mei 2020 geselecteerd als een van de tien steden voor het
Europese project BiodiverCity. Naturalis is het nationale onderzoeksinstituut op het gebied van
biodiversiteit. Het project BiodiverCity heeft als doel de leefbaarheid in de steden te verbeteren,
onder andere door de ontwikkeling van een groene infrastructuur en het vergroten van de
biodiversiteit. In Leiden werken we daaraan door met praktische voorbeelden de stad en haar
inwoners meer en (nog) beter te betrekken. Het onderzoek hiervoor voert de gemeente samen
met studenten van biologie & milieuwetenschappen uit. Het is van belang om met bewoners
samen op te trekken om de biodiversiteit in de stad te vergroten, aangezien de helft van het
grondgebied in Leiden particulier eigendom is. Een trend als “citizen science” is daarin een

2	In 2020 is het thema Leefstijl en Gezondheid toegevoegd met de actualiteit van de coronapandemie op het netvlies en
de dringende oproep van het kabinet om onszelf ‘uit de crisis te investeren’ in het achterhoofd.
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stuwende factor. Bijvoorbeeld een app zoals “ObsIdentify”, ondersteund vanuit Naturalis,
waarbij iedere inwoner met een app een foto kan maken van de natuur en uploaden naar een
databestand. Dit draagt zowel bij aan het vergroten van de bewustwording bij bewoners als aan
het verwerven van data. Die stellen onderzoekers weer in staat biodiversiteit te monitoren.
Hierbij is de verbinding met een gezonde stad evident.
b. Preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal (2020): maar liefst 40 partijen in Leiden hebben het
preventieakkoord ondertekend en daarmee de afspraak vastgelegd om zich gezamenlijk in te
zetten voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van de stad. Hieronder zijn welzijnspar
tijen, maatschappelijke organisaties, sport- en beweegaanbieders, natuurverenigingen, onder
wijs, kinderopvang, gezondheidszorg, kennisinstellingen, bedrijven, gemeente én inwoners van
de wijken. Allemaal gericht op preventie en aan de hand van vier ambities: 1. Partners werken
samen en betrekken bewoners; 2. Inwoners van Leiden hebben een gezond gewicht; 3. Leidse
jeugd groeit rookvrij op; 4. Inwoners van Leiden zijn mentaal gezond.
c. Kenniscentrum Angst en Stress (2020): Het kenniscentrum heeft samen met het Stedelijk
Gymnasium Leiden een innovatiesubsidie gekregen van de gemeente Leiden en Leiden Kennis
stad om het thema angst en stress beter op de kaart te krijgen bij scholen. Het doel van het
kenniscentrum is stress- en angstklachten bij kinderen zo vroeg mogelijk te herkennen en te
verhelpen. En daarnaast nieuwe wetenschappelijke kennis te vertalen naar effectievere angstbe
handelingen voor kinderen. Samen met een groot team met veel kennis rondom zorg en jeugd.
Het team bestaat uit onderzoekers, docenten en studenten van de Universiteit Leiden en expert
collega’s uit binnen- en buitenland. Door niet alleen te focussen op kwalitatief sterk onderzoek,
maar ook op het overbrengen van de nieuwe kennis, zorgen ze ervoor dat kinderen direct met
nieuwe kennis worden geholpen.
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d. Werkplaats Sociaal Domein: ‘De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, waarin de
Hogeschool en de afdeling BMO in participeren, draagt bij aan het ontwikkelen van een regio
naal netwerk en het versterken van de kennisinfrastructuur rondom maatschappelijke vraagstuk
ken, zoals armoede en schulden, de verbinding tussen het gezondheid en sociaal domein,
(en weer) thuis te wonen.
e. Academische werkplaatsen: De AWP SAMEN is een leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap in
de zorg voor jeugd en bestaat uit (toekomstige) praktijkprofessionals, ouders, jongeren, doc
enten en lectoren van hogescholen, gemeenteambtenaren en onderzoekers. In de AWP Publieke
Gezondheid werken professionals uit de lokale praktijk en uit de wetenschap samen en doen
gezamenlijk onderzoek om te komen tot inzicht en oplossingen over vraagstukken binnen het
sociale domein en de publieke gezondheid.
Naast concrete projecten zijn er nog tal van nieuwe initiatieven en verbindingen gemaakt en in de
maak die inhoud geven aan de samenwerking, mede geïnitieerd vanuit het programma.
Kenniseconomie
Zoals eerder aangegeven is de samenwerking met kennisinstellingen begonnen vanuit een gemeen
schappelijk economisch belang. Partijen wisten door de goede samenwerking elkaar steeds beter te
vinden. Denk hierbij aan de toekomstige verhuizing van de afdeling Gezond Leven van TNO naar
Leiden, de vestiging van SRON, de vestiging van Lifestyle4Health, een gezamenlijk bid voor de
vestiging van EMA, het oprichten van de stichting Leiden Bio Science Park, het eerdergenoemde
Leiden Law Park, het gezamenlijk lobbyen voor Nationale Groeifondsaanvragen (17 miljoen geho
noreerd), voor de GO FAIR principes en regeneratieve geneeskunde, het gezamenlijk aandeelhouder
zijn van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en het deelnemen aan de
Economic Board Zuid-Holland. Om zo een paar voorbeelden te noemen. Het programma heeft
bijgedragen aan het meer gezamenlijk optrekken in het versterken van het vestigingsklimaat en de
acquisitie van onderzoeksinstituten en andere organisaties die we vanuit een gezamenlijk strate
gisch belang naar de stad/regio wilde halen.
Aparte vermelding hierbij verdient de verdergaande samenwerking met de gemeente Den Haag.
Twee gemeenten, met één universiteit. Afgesproken is om hier de komende jaren samen nog beter
de synergie op te zoeken om daarmee voor beide steden én universiteit meerwaarde te creëren.
Al het bovengenoemde blijft in de toekomst van cruciaal belang om in de Europese top van kennis
regio’s te blijven opereren.

Externe projectleider
‘Zonder de gemeente hadden we dit project niet kunnen opstarten, andere gemeenten nemen
het LEF ook echt als voorbeeld. We staan voor grote uitdagingen en die kunnen we alleen
samen aangaan. Juist doordat we samenwerken met onderwijs op alle levels en partners als
Microsoft en het Ondernemersfonds. Ik blijf dan ook graag met het LEF binnen Kennisstad.’
(Sanne van der Linden, LEF)

Naast deze economische samenwerkingen zijn in programma Kennisstad ook meer maatschappe
lijke thema’s toegevoegd zoals de hierboven genoemde Kennisateliers en Leren met de Stad.
Door het netwerk van Kennisstad vinden partijen elkaar en ontstaan nieuwe initiatieven die anders
niet ontstaan waren.
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Leiden4GlobalGoals
Leiden4GlobalGoals is een netwerk van Leidse organisaties, instellingen en inwoners die actief
(willen) bijdragen aan de realisering van de 17 VN-werelddoelen, tussen nu en het jaar 2030.
De oprichting hiervan is een vervolg op de door de gemeenteraad gevraagde aansluiting van Leiden
bij de door de VNG georganiseerde en ondersteunde Gemeenten4GlobalGoals. De Stichting 2030,
financieel mede ondersteund vanuit programma Kennisstad, heeft in 2020 een Memorandum of
Understanding ondertekend met de Stichting European City of Science, gericht op het implemente
ren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in de activiteiten van beide
stichtingen. Binnen programma Kennisstad ligt de focus met name op SDG nr. 17: ‘Partnerschap
om doelstellingen te bereiken’. De andere, meer inhoudelijke en thematische SDG’s, geven daarbij
richting en uitvoering om de doelen van SDG nr. 17 te bereiken.
European City of Science 2022
In april 2020 is de Stichting ECS opgericht door de vier founding partners van de samenwerkings
overeenkomst Kennisstad: Universiteit Leiden, LUMC, Hogeschool Leiden en gemeente Leiden.
Naast de inzet om van het jaar 2022 een succes te maken, beogen de partners een duurzame
impuls te geven aan de strategische doelen richting 2030, zoals die besloten liggen in de pijlers
‘internationale kennis’ en ‘historische cultuur’ van de gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leiden,
Stad van Ontdekkingen. Het jaar 2022 biedt Leiden de kans om als stad duurzaam deel te nemen
aan een sterk stedelijk netwerk van Europese (en mondiale) kennissteden. Leiden heeft nu al een
boost gehad als congresstad. Voor de start van programma Kennisstad stond Leiden niet in de top
50 van congressteden. Door een gefocuste samenwerking en marketing staat Leiden inmiddels
op plek 4! Leiden2022 is een nieuw hoogtepunt en een ontwikkeling die we met elkaar graag
willen vasthouden.
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Kleine en waardevolle initiatieven
Vanuit het uitvoeringsbudget Kennisstad zijn daarnaast verschillende (kleinere) initiatieven onder
steund. Hoewel deze soms relatief klein zijn qua financiële bijdrage/sponsoring, zijn ze van groot
belang voor het “kennis-ecosysteem” van de stad en haar inwoners. Voorbeelden zijn de ontwikke
ling en toepassing van de COVID radar (app) in samenwerking met het LUMC en de sportverenigin
gen, t.b.v. wijkgerichte advisering op het gebied van lockdown- en versoepelingsmaatregelen;
verschillende studentenactiviteiten zoals die van de Veerstichting en de samenwerking met de
EL CID, AIESEC, en extra ondersteuning aan onderwijsinnovaties.
Effecten en herstel van de Coronapandemie
Vanwege onze economische structuur (Life Science & Health, onderwijs en zorg) én ons streven
naar een grotere biodiversiteit van stad en ommelanden én onze inzet om kennis en cultuur voor
iedereen toegankelijk te houden, lijkt de coronacrisis ons in Leiden relatief minder te hebben
geraakt en hebben wij goede kans om sterker uit de crisis te komen. Dat wij een kennisstad zijn,
heeft ons enorm geholpen. Adviesbureau Blaauwberg adviseerde vorig jaar in zijn analyses het
doorzetten van de huidige koers binnen de Leidse regio. Blaauwberg geeft namelijk aan dat ‘de
structuuropgave voor Leiden en regio vooral een zaak is van continuïteit’. Genoemd wordt:
• Doorgaan met het healthcomplex, in de volle breedte; het is het Life Sciences & Health cluster
dat de regio voortstuwt;
• Versterken van de positie als kennisstad, nog meer contact met de andere kennissteden
(Hanzeverbond);
• Aantrekkingskracht op jonge mensen – studenten en kenniswerkers- in stand houden,
experimenteerruimtes en werkplekken inrichten;
• Internationalisering gaande houden ondanks de barrières in het grensoverschrijdend verkeer;
De nieuwe Index071 (september 2021) bevestigt dit en laat zien dat er een aanhoudende groei van
het kenniscluster is. De coronacrisis lijkt niet als rem, maar als gaspedaal te werken voor het Leiden
Bio Science Park en de onderwijs- en kennisinstellingen, aldus de onderzoekers. Het is evident dat
ook de groei van vakmensen en technische talenten hieraan gekoppeld is.
Digitale versnelling
Ondanks de lockdown zijn in 2020 en 2021 verschillende activiteiten georganiseerd. Zowel de
gemeente als de kennispartners hebben door hybride en online evenementen ook andere doel
groepen tot ver buiten Leiden weten te bereiken. Te noemen zijn o.a. Brave New World 2020 en
het hieraan gekoppelde Beyond Human Festival, de Nacht van de Leraar en het Groene Ideecafé.
Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd voor het organiseren van deze onlineprogramma’s en er is
vaak een groter publiek bereikt dan voor de pandemie. Deze ervaring zal benut worden door in de
toekomst meer hybride (live en online) evenementen te realiseren.
Kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst van programma Kennisstad.
De afgelopen jaren is gebleken dat er, naast positieve resultaten op het gebied van werkgelegen
heid, welvaart, welzijn en onderwijs, ook financiële voordelen zijn behaald met het programma
Leiden Kennisstad. Iedere gemeentelijke euro bijgedragen vanuit programma Kennisstad heeft
minimaal een directe verdubbeling/verdrievoudiging van het gemeentelijke kennisstadbudget aan
externe financiering opgeleverd. De samenwerking is dus niet alleen merkbaar, maar ook meetbaar.
Onderstaande voorbeelden zijn niet één op één het gevolg van het programma, maar het program
ma heeft er, o.a. door de verbeterde en geïntensiveerde samenwerking, wel toe bijgedragen dat er
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met de vele initiatieven vanuit andere portefeuilles een vliegwieleffect gerealiseerd is:
• Leidse instellingen haalden in 2014-2020 in totaal 272 euro miljoen aan Europese subsidies
binnen, verdeeld over 523 projecten en goed voor 4.035 fulltimebanen.
• Het LBSP (Leiden Bio Science Park) biedt werk aan ruim 20.000 mensen. Daarnaast levert de
aanwezigheid van het LBSP volgens het onderzoek van Decisio, zo’n 3.000 indirecte banen
elders in Leiden op. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor de gemeente, los van programma
kennisstad, bedroegen de afgelopen negen jaar circa 3,8 miljoen euro (infrastructuur, beheer en
onderhoud openbare ruimte, acquisitie, personele inzet en bijdragen/subsidies aan LBSP) en de
gemiddelde jaarlijkse opbrengsten voor de gemeente zijn circa 8,3 miljoen euro (vooral ozb).
• Leiden heeft 557 banen per 1.000 inwoners; bij niet-universiteitssteden is dat 380 banen.
Het aantal praktisch geschoolden per duizend inwoners is in Leiden hoger dan in niet-universi
teitssteden.
• Door de samenwerking in Verwonder om de Hoek zijn inmiddels 74 aanbieders op het gebied
van cultuur, natuur, techniek en wetenschap te vinden op 1 platform voor de regio en bieden
daarmee een rijke leeromgeving voor de circa 24.000 jongeren in Leiden onder de 20 jaar.
• Leiden staat op plek 15 van internationale gemeenten in Nederland (totaal 350). Met 11%
inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit is Leiden een internationale stad. Dat is mede
dankzij de aanwezigheid van toponderwijs en onderzoek, waardoor er veel internationale
werknemers zijn bij het LUMC, Universiteit en het LBSP. Ook worden in Leiden veel internationa
le congressen gehouden. In 2019 ging het om 41 congressen, met een totaal van 37.000
congres deelnemersdagen, hetgeen goed was voor een economische spin-off voor de regio
Leiden van 10 miljoen Euro.

Interne projectleider
‘Als projectleider zag ik een aantal complexe problemen in de wijk, waarbij ik de universiteit
hebt gevraagd om mee te denken. Door de grote bereidheid van beide kanten is er snel een
goede en duurzame samenwerking opgestart, ook al zijn onze werkwijzen best verschillend.
Dat doen we als volgt: Gemeente signaleert probleem, universiteit doet analyse en gemeente
gebruikt analyse om passende oplossingen te creëren.’ (Chrissie van der Meijden, gemeente
Leiden)

Het programma is in de afgelopen jaren binnen de ambtelijke organisatie met een beperkt aantal
voor het programma vrijgemaakte personen uitgevoerd (één programmamanager, aangevuld met
een aantal ontwikkelpoolers, stagiaires en werkervaringsplekken). De werkkracht binnen het
programma is vooral georganiseerd door zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande werkzaam
heden (bijvoorbeeld onderwijs), of het initiëren van nieuw gemeentelijk beleid met dito formatie
(bijvoorbeeld duurzaamheid en internationalisering). De samenwerking met externe partners is
georganiseerd middels een stuurgroep, ondersteund door een werkgroep, een communicatiewerk
groep en een gezamenlijk aangestelde kennismakelaar.
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2.3. Financiën
Primair was programma Kennisstad er in 2012 op gericht een betere verstandhouding tussen
de gemeente en de Leidse kennisinstellingen te bewerkstelligen. Omdat er in die periode veel
bezuinigd werd als gevolg van de financiële crisis, startte het programma zonder eigen budget.
De steeds betere samenwerking en dito resultaten bij o.a. het Leiden Bio Science Park leidden
ertoe dat in het beleidsakkoord ‘Samenwerken en innoveren’ (2014-2018) voor deze periode
€ 500.000 per jaar beschikbaar kwam voor cofinanciering van samenwerkingsprojecten met de
kennisinstellingen. Daarnaast werd éénmalig een bedrag van 5 miljoen euro uit de NUON-middelen
geoormerkt voor duurzame investeringen in de ‘Kenniseconomie en universitaire ontwikkelingen’.
In het coalitieakkoord ‘Samen maken we de stad’ (2018-2022) is voor programma Kennisstad
voor deze periode € 500.000 afgesproken en vastgelegd in de gemeentelijke begroting.
Deze middelen worden ingezet voor cofinanciering van projecten die opgenomen zijn in de samen
werkingsagenda Leiden Kennisstad van de gemeente, Universiteit, LUMC, Hogeschool Leiden en
Naturalis Biodiversity Center. Daarnaast is er voor genoemde periode € 50.000 per jaar beschikbaar
voor cofinanciering van de gezamenlijk gefinancierde kennismakelaar en communicatie (gemeente
lijk deel circa 35% van de totaalkosten). Structureel is er daarnaast € 30.000 beschikbaar voor
uitvoering van het Convenant Student & Stad. Daarnaast werden eenmalige, gemeentelijke midde
len beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van voorbereiding en uitvoering van European City
of Science.
Overzicht budgetten programma Kennisstad
Periode 2014-2022
1. NUON-middelen

5 miljoen euro eenmalig (besteding deels in periode
2018 e.v.)

2. Nieuwbouw beroepscollege Leystede

€ 1.650.000

3. Lucas van Leydenfonds/PS|Theater/huisvesting
BplusC (besteding 2018-2022)

€ 1.450.000

4. Planvorming en inrichting publieke buitenruimte
Humanities Campus (deels reservering voor de
uitvoering)

€ 1.275.000

5. Cofinanciering samenwerking in de komende
jaren tussen gemeente, de universitaire Vak
groep ‘Musea, Collecties en Samenleving/
LeidenGlobal’ en de uitrol van Eduroam in de
publieke buitenruimte.

€ 225.000

6. Accelerator Mass Spectrometer (TNO)

€ 400.000

Incidenteel, meerjarig budget (2014-2018)
Cofinanciering samenwerkingsprojecten met de
kennisinstellingen
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€ 500.000 per jaar (gedurende 4 jaar)
t.b.v. voorloper-projecten uit periode 2014-2018 die
in de periode 2018-2022 gecontinueerd en
uitgebouwd zijn (zie hieronder)

Toelichting besteding van de NUON-middelen/ incidenteel, investeringsbudget:
1. € 1.650.000 t.b.v. extra voorzieningen nieuwbouw Beroepscollege Leystede (voorheen
VMBO-Boerhaavelaan), gericht op het (nog) beter mogelijk maken van aanschouwelijk
voorbereidend beroepsonderwijs op het gebied van duurzaamheid.
2. In de periode 2018-2022, inhoudelijk direct gerelateerd aan de gemeentelijke cultuurportefeuille,
maar qua financiering gekoppeld aan deze NUON-reservering: € 1.450.000, waarvan € 900.000
voor het Lucas van Leydenfonds, € 100.000 Voor PS-Theater en € 450.000 als reservering
huisvestingskosten BplusC.
3. € 1.500.000 t.b.v. planvorming en extra investeringen in o.a. multifunctionele campusontwikke
ling. (Bij raadsbesluit RV 19.0095 een bedrag van € 1.060.000 (geïndexeerd tot 2025) geoor
merkt als gemeentelijke bijdrage aan investeringen in de publieke buitenruimte van de nieuwe
Humanities Campus, bovenop de door universiteit en gemeente betaalde plankosten). Omdat de
plannen voor de Humanities Campus gewijzigd zijn, ontstond er financiële ruimte binnen de
reserve economische impulsen en kennisstad. Met een storting van € 375.000 uit genoemde
reserve in de bestaande InnovationQuarter-voorziening, wordt het risico afgedekt van een extra
storting van € 1,7 miljoen waarmee de gemeente het aandelenkapitaal van de gemeente in IQ
vergroot heeft. De resterende reservering van € 225.000 is inmiddels geoormerkt voor de
recente samenwerking met de universitaire vakgroep ‘Musea, Collecties en Samenleving’ en de
samenwerkende musea, en zal worden aangewend voor planvorming en investeringen in de
publieke buitenruimte (zoals places to meet, kenniskunst, Eduroam e.d.) in de directe omgeving
van onze kennisinstellingen/musea.
4. € 400.000 als bijdrage aan de huisvesting van biomedische onderzoeksgroep van TNO, in het
bijzonder voor de kosten van een Accelerator Mass Spectrometer. Daarmee is bijgedragen aan
een duurzame uitbouw van het Leiden Bio Science Park.
Budget programma Kennisstad/ samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad
Periode 2018- 2022
Bijdrage Kennismakelaar

50.000 per jaar

Convenant Student en Stad

30.000 per jaar

Bijdrage aan circa 50 projecten in de opstartfase

500.000 per jaar
% verdeling zie onderstaande toelichting

ECS 2022

Eenmalig € 500.000 voor voorbereiding en
uitvoering van het gehele jaar 2022 én
eenmalig € 200.000 ten behoeve van het
programma ‘Kennis door de Wijken’

Besteding van het jaarlijks beschikbare budget van het gemeentelijk programma ad € 580.000
is besteed aan zo’n 50 projecten binnen de thema’s (zie hoofdstuk 2 en bijlage) in de vorm van:
a. Subsidie;
b. Specifieke opdrachten en/of onderzoek, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een meer innovatie
ve/grootschalige aanpak van gezamenlijke trajecten passend binnen de thema’s van de samen
werkingsovereenkomst;
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c. Het inschakelen van stagiaires/realiseren van werkervaringsplekken bij uitvoering van het
programma;
d. Kleinere uitgaven, bijvoorbeeld voor evenementen of marketing, voor het functioneren van het
programma, waarbij de vijf themalijnen uit de samenwerkingsovereenkomst richtinggevend waren.

Voor de gemeentelijke cofinanciering zijn de volgende criteria toegepast:
• De activiteit past in de samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad met de vijf benoemde
thema’s;
• Toekenning van gemeentelijk budget vindt in principe pas plaats bij cofinanciering (minimaal
50%) door minstens één van de samenwerkingspartners;
• De te financieren activiteiten bieden zicht op een structurele borging in beleid en financiering
van de stad en haar partners (dus geen structurele dekking via budget kennisstad);
• Potentiële borging binnen het gemeentelijk beleid wordt zichtbaar gemaakt door cofinanciering
vanuit betrokken gemeentelijke beleidsvelden (regulier of incidenteel);
• Geen vervanging van reguliere gemeentelijke financiering.
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Wanneer we de grote hoeveelheid aan projecten in beschouwing nemen, kunnen we op hoofd
lijnen een %-verdeling maken van de besteding van het jaarlijkse gemeentelijke budget ad
€ 580.000:
Campusvorming

2%

Bijvoorbeeld bijdrage aan het haalbaarheidsonderzoek Leiden Law
Park. (N.B. Leiden Bio Science Park is apart gefinancierd m.b.t.
campusvorming)

Versterken Onderwijs en
Onderzoek

30%

Denk aan projecten als het Leiden Education Fieldlab, Taalmuseum,
kennisatelier duurzaamheid, samenwerking met mboRijnland en
ondersteuning onderwijsinnovatieprojecten.

Internationalisering

11%

Bijvoorbeeld subsidie van symposia, zoals Brave New World, ICAS.
Gerichte ondersteuning van kennisstadactiviteiten door het Expat
Center Leiden, en het Leiden Convention Bureau. Tevens is bijgedra
gen aan de ontwikkeling van de Internationaliseringvisie van de
gemeente, daar waar de kennisinstellingen een directe betrokkenheid
en belang hadden.

Leren met de Stad

32%

Onder andere bijdragen aan het project Leren met de Stad (City Deal
Kennis Maken), subsidiëring van kennisprojecten van organisaties als
Technolab, BplusC, Studio Moio, het Convenant Student en Stad, de
leerstoel Magdalena Moons, Naturalis (Verwonder om de Hoek) e.d.

Leefstijl en Gezonde Stad
(sinds 2020)

2%

Bijvoorbeeld publieksdagen van het Leiden Institute for Brain &
Cognition en kleinschalige projecten van Leiden Academy for Vitality
and Aging. Er zijn nog weinig kosten gemaakt omdat deze lijn recent
is toegevoegd.

Overkoepelende
activiteiten

15%

Bekostiging van activiteiten die dwars door de bovengenoemde lijnen
lopen. Het gaat daarbij om activiteiten ter versterking van het merk/
brand ‘Leiden Kennisstad: verschillende communicatievormen zoals de
jaarlijkse NRC/Volkskrant-bijlages, opbouw website, lokale symposia
gericht op onze kennispartners en inwoners en samenwerkingsprojec
ten met o.a. het gemeentelijke cultuurbeleid zoals de Nacht van
Ontdekkingen en het Letterlijk Leiden Festival en

Diverse programma
kosten

8%

Betreft de financiering van het gemeentelijke deel van de gezamenlijk
kennismakelaar en projectondersteuning/ projectcommunicatie inzake
de samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad en de inzet van
stagiaires en werkervaringsplaatsen.

In de begroting is vanaf 2022 een bedrag ad € 589.000 structureel opgenomen voor de activiteiten
binnen het gemeentelijk programma Kennisstad, waarmee de gemeente het programma op een
duurzame wijze kan voortzetten en tegelijkertijd laat zien dat we een betrouwbare partner zijn in
Leiden Kennisstad.
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2.4. Borging
Het hoofddoel ‘Kennisinstituten en kennisbedrijven floreren optimaal in Leiden’ heeft
richting gegeven aan een nauwe samenwerking met o.a. de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag,
de Economic Board Zuid-Holland en het Netwerk Kennissteden Nederland. Dit heeft mede gezorgd
voor een extra stimulans voor borging en doorontwikkeling. Ook de aansluiting bij Gemeen
ten4GlobalGoals van de VNG in 2019 en wellicht de aansluiting bij het UNESCO Global Network of
Learning Cities in 2022 (een netwerk met ruim 200 andere steden), maakt dat Leiden Kennisstad
ook door partners steeds meer ervaren wordt als een belangrijke bijdrage waarmee zij zichtbaar
bijdragen aan her DNA van de stad.
Ook het hoofddoel ‘Leiden (de stad, de regio en haar inwoners) heeft maximaal voordeel
van de kennisinstellingen’ heeft al zichtbare resultaten opgeleverd. In het sociale domein zijn de
kennisinstituten direct gekoppeld aan de praktijk en leiden onderzoeksresultaten tot bijstelling in de
praktijk, bijvoorbeeld bij de PIT-aanpak of bij kenniscentrum Angst en stress. Wetenschapscommu
nicatie (lezingen en exposities en evenementen) wordt toegankelijker gemaakt voor jong en oud,
zoals bij het Europafestival in de eerste maanden van 2019, Nacht van Ontdekkingen en publieks
symposia zoals dat rondom Brain & Cognition of Brave New World. In 2019 bestond de Universiteit
Leiden 444 jaar. Dit werd groots gevierd met de inwoners van Leiden en Den Haag, met tentoon
stellingen, vossenjachten en speurtochten. De Hortus Botanicus heeft samen met natuurpartijen in
de stad en het Singelpark een 365 dagen activiteitenkalender ontwikkeld.
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Leiden heeft toegewerkt naar een strategie van branding en positionering van de stad en instellin
gen op nationaal en internationaal niveau. Met als vertrekpunt Leiden, Stad van Ontdekkingen,
Stad van Internationale Kennis en Historische Cultuur hebben we toegewerkt naar een gemeen
schappelijk doel: Leiden is European City of Science in 2022. Samen met de kennisinstellingen
werken we als gemeente aan een strategie die impact op de stad heeft, ook in de jaren na 2022.
Agenda 2022.
Vanuit de gemeente, vaak in samenwerking met de kennispartners, staat voor komend jaar een
aantal, deels al lopende projecten en nieuwe initiatieven op de agenda:
a. Studenten, hun docenten en de onderzoekers in onze stad nog beter gestructureerd betrekken
bij de aanpak van onze maatschappelijke opgaven (Leren met de Stad/ Leiden Education
Fieldlab);
b. Extra inzet samen met de kennisinstellingen gericht op het thema Leefstijl en Preventie (Preven
tieakkoord en samenwerking op het thema Healthy Society); Met de Universiteit Leiden werken
we als gemeente samen aan de oprichting van een Leids Healthy Society Centre waarin gezond
heidsbevorderende projecten voor burgers gebundeld worden. Trekker is de afdeling Gezond
heids-, Medische - en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Daarmee is er ook een
verbinding gelegd met het grote samenwerkingsverband Medical Delta.
c. Het bieden van een rijke leeromgeving (leerecosysteem) voor alle jeugd (voorschools, PO, VO,
MBO, HBO en WO) en stimuleren van citizen science (stad als lab/een leven lang leren). Onder
andere door programma’s als Verwonder om de Hoek;
d. Het MBO nog nadrukkelijker in beeld brengen als partner in Leiden Kennisstad;
e. Extra inzet op een programmatische samenwerking tussen gemeente, musea, en de universitaire
vakgroep Musea, Collecties en Samenleving, waarmee de Leidse collecties en onderzoek
zichtbaar, beleefbaar en bruikbaar worden gemaakt voor de samenleving;
f. Samen met onze kennispartners blijven werken aan Leiden4GlobalGoals (de SDG’s van de
Verenigde Naties);
g. Convenant Student en Stad verder verdiepen op thema’s als studentenwelzijn en interactie
inwoners en studenten o.a. met behulp van studentmedewerkers;
h. De ervaringen in de EU-samenwerking BiodiverCities benutten voor de toekomst van onze stad
en regio;
i. De ervaringen in 2022, het jaar dat Leiden de titel European City of Science voert, benutten
voor de toekomst van onze stad en regio;
j. Continuering van de gezamenlijk gefinancierde kennismakelaar als aanjager en verbinder van
verschillende projecten en initiatieven.
k. Internationale studenten en werknemers krijgen in Leiden een warm welkom onder andere door
het bevorderen van huisvesting voor internationale studenten, medewerkers en gasten, en met
voorzieningen zoals het Expat/ International Centre.
l. Voorsorteren op de nieuwe pijler Biodiversiteit, onder andere door deelname aan “Land van
Ons”, continuering monitoring biodiversiteit op het Leiden Bio Science Park, verbinding met het
onderwijs/ rijke leeromgeving etc.
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3. Evaluatie
3.1. Wat ging goed
Het programma heeft een groot aantal zichtbare effecten opgeleverd. Het belangrijkste overkoepe
lende resultaat is het ontstane kennisecosysteem en de vergrote zichtbaarheid van al het moois dat
Leiden te bieden heeft. Vraagstukken uit de stad functioneren als casestudies bij onderzoek en
onderzoeksvragen kwamen voort uit maatschappelijke vraagstukken.
Dit kennisecosysteem heeft als doel om met alle kennis en samenwerkingen te bouwen aan een
toekomstbestendig Leiden waardoor de ‘rijke’ leeromgeving zelf ook ‘rijker’ wordt. Als middel
draagt het kennisecosysteem bij aan samenwerking tussen kennisinstellingen en bewoners, op alle
niveaus, van boven naar beneden en diagonaal. Scholen werken samen met de Pabo en het ICLON,
professoren bezoeken de basisscholen en science is ook citizen science. De rijke leeromgeving
wordt ontsloten in projecten zoals Leren met de stad en het LEF, de Leidse Educatieve Agenda.
Dat het basis- en middelbaar onderwijs zich overduidelijk onderdeel voelen van Leiden Kennisstad is
terug te lezen in hun eigen strategische koers, maar ook in het feit dat het als apart thema
benoemd is in de Leidse Educatieve Agenda.

Externe projectleider
‘Binnen ons project pakken we ook vraagstukken op die vanuit de gemeente worden aange
dragen, zoals het Plan van Aanpak ‘Samen tegen Eenzaamheid’ of de aanpak om de Sociale
Impact van Corona in de stad op te lossen. Het is natuurlijk wel de vraag hoe precies het directe
effect is op de Leidse inwoner; bewoners profiteren vooral indirect doordat beleid wordt aange
past naar aanleiding van onderzoek. Mijn inziens ligt er een mooie rol voor de gemeente om te
kijken hoe we inwoners nog directer kunnen laten profiteren. Verder helpt de gemeente om
projecten op te starten die niet zelfstandig opgepakt kunnen worden door kennisinstellingen,
onderzoekers en docenten. Ook als het lastig wordt dan blijft de gemeente betrokken.’
(Marieke van Haaren, Leren met de Stad)

Samenwerkingen binnen en vanuit programma Kennisstad hebben gezorgd voor cofinanciering en
grotere impact en effecten - ook buiten het programma. De vrijheid om middelen in te zetten in
combinatie met sturing en de flexibiliteit om als gemeente in te springen op de actualiteit, hebben
een positief effect op de samenwerking met de kennisinstellingen. Ook is er een goede samenwer
king met studentenverenigingen. Individuele projecten hebben de samenwerking met stadspartners
verbeterd: het LEF en Leren met de Stad zijn gegroeid en hebben voor grote betrokkenheid van de
partners gezorgd. Het belangrijkste is dat partners in de stad aangeven meerwaarde te zien in
samenwerking onder de kennisstadparaplu.
Hoewel flexibiliteit en vrijheid belangrijk in de samenwerking zijn, zijn er duidelijke lange termijn
doelstellingen en worden projecten vanuit een strategisch oogpunt bekeken. Door goed aan te
sluiten bij gemeentelijke beleidsdoelen op regionaal, provinciaal en rijksniveau ontstaan nieuwe
kansen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld binnen de City Deal Kennis Maken, waarmee we zijn aange
haakt op de Agenda Stad van het rijk en mogelijkheden zien om op termijn ook aan te haken op de
Urban Agenda van de EU. Leiden, Stad van Ontdekkingen betekent voor de gemeente dat naast het
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thema ‘gezondheid en welzijn’ ook de thema’s biodiversiteit en cultureel erfgoed – als onderschei
dende grote kansen voor de stad - blijvend op zowel strategisch, tactisch en uitvoerend niveau
verankerd moeten worden in zowel de eigen organisatie als in de samenwerkingsverbanden.
Daarnaast is er intern bij het gemeentelijk woonbeleid meer aandacht voor studentenhuisvesting
gekomen.
Kennisstad is vindbaar en zichtbaar, onder andere de nieuwsbrief en de website zorgen hiervoor,
maar ook de verschillende kennisbijlages in bijvoorbeeld landelijke kranten als NRC en Volkskrant.
Niet alleen kennisinstellingen en strategische partners weten de gemeente te vinden, maar zeker
ook studenten. Zij komen voor stages, werkervaringsplekken en onderzoek. De gemeente Leiden
biedt momenteel stageplekken aan 36 studenten in de hele organisatie. Kennis is dus steeds meer
een integraal onderdeel van de identiteit van Leiden. Programma Kennisstad is feitelijk een uitvoe
ringsorganisatie van de ontwikkelingsvisie Leiden, Stad van Ontdekkingen en heeft daarmee
bijgedragen aan een duidelijk profiel van de stad.
Waar liggen kansen?
Natuurlijk is er binnen programma Kennisstad nog ruimte voor verbetering. We hebben de ervarin
gen van de afgelopen tijd geanalyseerd op basis van het onderzoek ‘Toga zoekt stad’ van het
Rathenau Instituut. Het instituut onderscheidt op nationaal niveau 4 spanningsvelden, die wij in
Leiden lokaal herkennen:
• Van buitenbeentje naar strategisch initiatief: De samenwerkingsinitiatieven staan met het
ene been in onderzoek en met het andere been in het beleid en de praktijk. Ze hebben daar
door de neiging om een buitenbeentje te blijven binnen beide organisaties. Dit zien we voor een
deel terug in het verschil in taalgebruik, verschil in doorlooptijd (tijdpad), afhankelijkheid van
persoonsgebonden inzet, verschillend perspectief op het eindproduct etc. Om dit op lossen
dient de meerwaarde van de samenwerking voor alle partners inzichtelijk gemaakt te worden,
waardoor zij gemotiveerd worden om samenwerking in hun strategische beleid op te nemen.
Bij de kennisinstellingen zit de directe meerwaarde in het creëren van extra mogelijkheden voor
goed onderwijs en onderzoek. Voor de gemeente zit de directe meerwaarde in het zichtbaar en
effectief benutten van de onderzoeksresultaten in de gemeentelijke besluitvormingsprocessen
en uitvoering. Voor de gemeente is het van belang om na een pilotfase de onderzoeksresultaten
ook daadwerkelijk te borgen in de organisatie De overkoepelende meerwaarde ontstaat doordat
alle partners zien dat merkbaar bijgedragen wordt aan een goed vestigingsklimaat voor de
instellingen en een prettige, gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers.
• Naar een robuust financierings- en organisatiemodel: Gemeenten, universiteiten en
hogescholen hebben niet alleen beperkte budgetten om in dit soort samenwerkingen te
investeren maar ook ‘personele tekorten’. Structurele samenwerkingsverbanden zijn daarom
vaak afhankelijk van externe projectfinanciering die onderzoekers in competitie moeten zien te
verwerven, wat een voorinvestering van capaciteit vraagt. Deze financiële en personele afhanke
lijkheid maakt dit soort initiatieven kwetsbaar. Basisfinanciering is op dit moment een onmisbaar
element in het financieringsmodel. Structurele financiering van programma Kennisstad maakt de
gemeente tot een betrouwbare partner voor het samenwerkingsverband en externe fondsen,
waarbij de vrijheid binnen het programma om middelen in te zetten in combinatie met sturing
en de flexibiliteit om als gemeente in te springen op de actualiteit een positief effect op de
samenwerking met de kennisinstellingen. Tegelijkertijd blijft het een flexibel programma dat kan
inspelen op de actualiteit en zo nodig op nieuwe thema’s en daarvoor een breed draagvlak
binnen de eigen organisatie moet creëren.
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• Balanceren tussen nabijheid en afstand: in beleidsgericht onderzoek en kennisintensieve
dienstverlening is er altijd een spanning tussen nabijheid en afstand tussen onderzoekers en
beleidsmakers. Onderlinge afstand is nodig om onafhankelijk en integer onderzoek te kunnen
doen. Onderlinge nabijheid is nodig om ervoor te zorgen dat het onderzoek voor beide partijen
relevant is, en dat co-creatie van kennis met professionals uit beleid en praktijk mogelijk is. Voor
de gemeente betekent dit ruimte bieden om de kennis binnen de eigen organisatie ‘bruikbaar’
vorm te geven, als partner in een “lerend ecosysteem”.
• Gelijkwaardigheid en wederzijdse uitwisseling: de basis voor een duurzame samenwer
kingsrelatie is gelijkwaardigheid van de partners en het streven naar wederzijds voordeel, bij
voorkeur zonder onderlinge financiële geldstromen. Tegelijkertijd hebben (de organisaties van)
onderzoekers en beleidsmakers uiteenlopende belangen en waarden. De huidige werkwijze van
‘elkaar subsidiëren’ werkt hierbij belemmerend. Dit vraagt van de gemeente een blijvende
actieve rol in het faciliteren, ondersteunen en aanjagen van de samenwerking op basis van
gelijkwaardigheid tussen de partners, zodat Leiden als kennisstad voorop blijft lopen en kan
doorgroeien om de duurzame positie in de top van Europese kennisregio’s te behouden en
uit te bouwen.

Kansrijke acties voor de komende jaren:
1. Vergroten inzet studenten. Studenten vormen een grote groep in Leiden (41.500 studenten
MBO, HBO en WO), maar het ‘accounthouderschap studenten’ is nog niet geborgd in de
organisatie terwijl er veel inzet is vanuit de gemeente. Het afgelopen jaar is er wel veel en goed
samengewerkt, al was dit soms lastig in verband met de 1,5-meter-samenleving, wat beperkin
gen opleverde in het uitvoeren van onderzoek (bijvoorbeeld interviews). Toch zijn er leerzame
ervaringen opgedaan. Dit verdient voortzetting.
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2. Inzetten op meerjarig onderzoek. Een grote kans ligt in het structureler inzetten van studen
ten voor de stad voor langdurig onderzoek op de voor de gemeente maatschappelijk belangrijke
beleidsvraagstukken. Om deze studenten, maar ook onderzoekers beter te faciliteren, is er
ruimte en aandacht nodig: de gemeentelijke organisatie moet ambtenaren de mogelijkheid
bieden om samen te werken en op basis van de onderzoeksresultaten van studenten verdere
beleidsvorming en implementatie mogelijk te maken. Dit sluit aan op een beweging binnen het
onderwijs zelf, waar steeds meer de samenwerking met de stad (bedrijfsleven en overheid)
gezocht wordt in het curriculum. Met name in het MBO en HBO wordt steeds vaker hybride
leren toegepast. Bovendien zijn studenten inwoners van de stad. De gemeente kan actiever
inzetten op meedoen en –denken over de toekomst, en studenten die zich inzetten voor de stad
een blijk van waardering te geven.
3. Opstellen (gezamenlijke) onderzoek agenda. Wanneer we de gemeentelijke vraagarticula
tie, cq. de prioritering, van de maatschappelijke opgaven verbeteren dan kunnen we beter
sturen op de kennisagenda.
4. Aansluiting MBO. Voor de gemeente en de inwoners van Leiden is het belangrijk dat Kennis
stad, na een initiële nadruk op het hoger onderwijs, nog meer inzet om Kennisstad van de hele
stad te laten zijn. Binnen de samenwerking Kennisstad mag er meer aandacht besteed worden
aan de externe herkenbaarheid. Zo is er veel samenwerking met het MBO, maar is dit nog niet
altijd zichtbaar. De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en mboRijnland die eind
2021 ondertekend wordt is een van de inspanningen om de gezamenlijke activiteiten zichtbaar
te bundelen en (nog) meer in verbinding te brengen met Leiden Kennisstad. Naast onderzoek,
dat ook op het MBO een steeds belangrijker rol speelt, is het van belang om vakmanschap ook
als vorm van kennis te waarderen en zichtbaar te maken. Dit draagt bij aan het creëren van een
gelijkwaardige rol voor een grote doelgroep in Leiden.
Conclusie
De afgelopen jaren hebben de kennisinstituten en kennisbedrijven zeker kunnen floreren in Leiden.
Het hoofddoel van programma Kennisstad is daarmee overtuigend behaald. De samenwerking is
gestart met de focus vanuit een economisch gemeenschappelijk belang, nu zijn er op alle thema’s
verschillende projecten succesvol opgestart. Sommige projecten zijn afgerond, andere projecten zijn
pas net begonnen.
Ook het tweede doel van het gemeentelijk programma, Leiden heeft maximaal voordeel van de
kennisinstellingen, is goed tot uiting gekomen. Verschillende projecten hebben bijgedragen aan een
verbeteringen in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. Uit deze tweede doelstelling
valt nog meer te halen. Binnen Leiden Kennisstad is ruimte voor iedere Leidenaar om een bijdrage
te leveren aan Leiden Kennisstad. Sterker nog, ontwikkelingen in het onderwijs en de aansluiting op
de toekomstige arbeidsmarkt, die in toenemende mate hybride zijn, maken deze vorm van samen
werking steeds belangrijker.
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Interne projectleider
‘Samenwerking met kennisinstellingen is voor de opgave waar ik aan werk is heel relevant.
Ik werk veel samen met afstudeerders, dat is leuk en nuttig. Maar soms ook ingewikkeld: de
eisen van de opleiding komen niet altijd overeen met de behoefte van de gemeente, en het
loopt ook niet altijd lekker hoe en wanneer je elkaar weet te vinden. Voor mij is het niet altijd
helder wat de toegevoegde waarde van het bijzonder programma kennisstad is om deze issues
op te lossen voor de interne organisatie.’ (Frouke Pieters, gemeente Leiden)

Kortom, mede door het gemeentelijk programma Kennisstad en een meer gefocuste inzet binnen
de diverse beleidsterreinen is kennis steeds meer en beter verweven in de diverse beleidsvelden
binnen de gemeente en is kennisvalorisatie direct gekoppeld aan uitvoering. Het programma heeft
duidelijk zijn meerwaarde voor de stad en de kennisinstellingen laten zien. Om ambities blijvend
waar te maken is het continueren van de gemeentelijke inzet cruciaal. De aandachtspunten die we
hebben opgehaald zijn goede aanwijzingen om nog meer impact voor de stad te realiseren.
Van belang om hierbij op te merken is dat op dit moment de professionele inbedding van Program
ma Kennisstad nog voor een deel persoonsafhankelijk is. Zowel binnen het gemeentelijk program
ma als op andere afdelingen is het samenwerken met kennisinstellingen gebonden aan individuen
die, binnen de geboden kaders, uit overtuiging samenwerking zoeken en aangaan. Om een betere
borging in de gemeente mogelijk te maken, zal er ingezet moeten worden op een duidelijk over
zicht van de projecten en de taakverdeling en de verbinding met andere programma’s zoals interna
tionalisering. Om projecten door te zetten en af te maken, is een bredere inbedding in de
gemeentelijke organisatie nodig, dus naast de programmastructuur. Voor komend jaar wordt
geadviseerd om op basis van de te kiezen speerpunten ook de interne en externe governance /
aansturing hiervan tegen het licht te houden.
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4. Doorontwikkeling van het programma
4.1. Een wenkend toekomstperspectief voor Leiden
De pareltjes voor de stad, waarbij programma Kennisstad (mede) aan de wieg heeft gestaan,
zijn talrijk. In ongeveer tien jaar tijd hebben de kennisinstellingen en gemeente een sterke samen
werking opgebouwd, waarbij Leiden onderwijsstad zich gelukkig mag prijzen met een zeer rijke
leeromgeving. Steeds meer projecten worden samen opgepakt, en de ambitieuze doelen worden
gezamenlijk behaald. Het is dus van groot belang om met elkaar in 2022 een wenkend toekomst
perspectief voor Leiden op te stellen. De gezamenlijke stip op de horizon van de samenwerkings
partners maakt dat de gemeente niet alleen een faciliterende rol heeft, maar ook een initiërende rol
moet nastreven. Want zoals eerder gezegd: ‘Aan de top komen is één, bij de top blijven is zeker niet
vanzelfsprekend. Veel van onze kennispartners hebben de wereld als speelveld. De concurrentie is
hier groot. Dit vergt van ons als gemeente en regio een hierop toegesneden strategie.’
De stad en de regio staan voor grote, complexe gemeenschappelijke uitdagingen, en daarnaast zijn
er nationale en internationale ontwikkelingen die de komende jaren aandacht vragen. Corona heeft
het belang van samenwerking versterkt, en daarnaast in Leiden aangetoond dat het herstel na de
pandemie vlotter verloopt door samenwerking.
De coronacrisis heeft verschillende problemen in de samenleving uitvergroot en laten zien dat er nu
echt actie nodig is. Denk daarbij aan het woningtekort, armoede of duurzaamheid. Dat zijn (transi
tie-)opgaves waarvoor alle denkkracht nodig is. De gemeente Leiden ziet dat haar rol en verant
woordelijkheid verder strekt dan de stad zelf, maar schatplichtig is aan de regio en daarbuiten.
In Leiden zijn de omstandigheden optimaal om kennis te creëren en uit te proberen om daarmee
maatschappelijke opgaven aan te pakken. De mix van kennisinstellingen en de schaal van de stad
maken dat hier mogelijkheden zijn die er elders niet zijn. Dat brengt dus ook een verplichting mee
om deze kennis verder te verspreiden.
Om de volgende stap te zetten en Leiden nog beter en meer onderscheidend als voorloper op
nationaal en internationaal niveau te positioneren, is het van groot belang om als gelijkwaardige
partners en als gezamenlijk probleemeigenaren, een infrastructuur aan te leggen voor de lange
termijn en door te groeien tot een lerend ecosysteem, waarin gewerkt wordt aan maatschappelijke
uitdagingen. Dat vraagt om een doorontwikkeling en een verdere professionalisering van het begrip
co-creatie. Concreet zou het kunnen gaan om het opstellen van een gezamenlijke kennisagenda op
opgaven voor de regio, een gezamenlijk fonds voor initiatieven, en de ontwikkeling van communities of practice (werkplaatsen en labs). Dit zal ook deels de inzet zijn van de gemeente voor de
doorontwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst.
Binnen de samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende thema’s die regelmatig voorbijkomen
wanneer er wordt gesproken over de toekomst. De terminologie staat nog niet vast, maar voor nu
kunnen de thema’s het beste omschreven worden als: Gezondheid & Welzijn, Biodiversiteit &
Duurzaamheid en Cultureel Erfgoed. Allemaal heel goed passend in het Leidse DNA. Voor de
gemeentelijke vooruitblik zijn deze thema’s leidend, al blijven kennis, onderwijs en onderzoek
natuurlijk de verbindende rode draden.
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De gemeente werkt al samen met de kennisinstellingen aan deze thema’s. Om optimaal te profite
ren van deze samenwerking is het voor de gemeente van belang om de juiste kennis op te halen.
Dat vraagt een vertaling van onderzoek naar praktijk. Deze rol moet goed in de afzonderlijke
afdelingen en in de governancestructuur belegd worden. Hiermee kunnen we de door velen
uitgesproken wens een governanceslag te maken in bijvoorbeeld de connectie tussen Economie071,
Internationalisering, Biodiversiteit, Gezondheid en Erfgoed verder vormgeven de komende jaren.
Er liggen hier ook veel kansen om kennisuitwisseling met inwoners te verbeteren, wat ook past in
een Leven Lang Ontwikkelen. De opkomst van burgercoöperaties zien we overal: inwoners willen
meer meedenken over vraagstukken die hun stad aangaan. Dit heeft grote waarde en kan in de
toekomst een nog bredere uitvoeringsprioriteit krijgen bij de kennisinstellingen. Bijvoorbeeld door
het betrekken van de inwoners, de inzet van studenten en het op een andere wijze vormgeven
door inwoners een bijdrage laten leveren door middel van citizen science. Ook de kennis en erva
ring die (internationale) inwoners hebben kunnen we hierbij benutten. Daarnaast willen we de
opvatting van kennis verbreden met vakkennis of skill, door de samenwerking met het MBO te
intensiveren. Leiden Kennisstad wordt daardoor veel inclusiever, en dat is nodig om grote maat
schappelijke opgaves gedegen aan te kunnen pakken. Leiden zou daarmee voorloper zijn t.o.v.
de rest van Nederland.
4.2. Toekomstige gemeentelijke inzet
De kansen voor de toekomst van Leiden, Stad van Ontdekkingen zijn groot, maar vergen blijvende
inzet van de gemeente. Wellicht meer dan nu: zo kan de internationaliseringsopgave versneld
worden door hierin nog meer gezamenlijk op te trekken met de Kennisstadpartners. In het licht van
de herstelplannen na corona is samenwerking met de kennisinstellingen urgent te noemen. Samen
werken aan andere vormen van onderwijs, gelijke kansen en voorkomen van eenzaamheid zijn o.a.
onderwerpen die we samen oppakken met de kennisinstellingen.

Externe projectleider
‘De aanwezigheid van de gemeente als aanjager en verbinder is van belang, de samenwerking
tussen de kennisinstellingen is hier echt bij gebaat. In mijn project is het belangrijk dat je
samenwerkt met betrouwbare partners voor langere tijd. We ervaren gemeente Leiden daarin
als een betrouwbare partner, er wordt gewerkt om er echt iets neer te zetten. Al onze organi
saties zijn complex, met verschillende afdelingen en opvattingen, dus het vergt wel tijd om
elkaar te leren kennen als partners. Je merkt dat er blijvende aandacht nodig is om het te laten
indalen in de organisatie.’ (Piet Hein van der Ploeg, Leren met de Stad)

De gemeente Leiden kan nog veel meer profiteren van de kennis die onze kennispartners en hun
studenten bieden, mits we de goede vraag neerleggen passend bij de gemeentelijke prioritering.
Met iedere afdeling zijn er nu al verbindingen, maar de borging en de rollen, mogen duidelijker en
consequenter. Denk aan het verbinden en vertalen van kennis naar praktijk. Wanneer we als
gemeente naar kennisinstellingen overbrengen waar het probleem zit, dan kan het onderwijs en
onderzoek zo opgezet worden dat het daadwerkelijk antwoord geeft op gemeentelijke vragen.
Ook kunnen we dan ten bate van onze eigen organisatie kennis en kunde binnenhalen, zoals nu al
gebeurt met het Leiden Leadership-programma en de inzet van de faculteit psychologie bij de
gedragsbeïnvloeding ten aanzien van duurzaamheid. Deze processen moeten intern vormgegeven
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worden, en verder uitgewerkt samen met de kennisinstellingen. Het inzichtelijk maken van samen
werkingen per afdeling is een goede manier zijn om iedere medewerker van de gemeente Leiden te
stimuleren om verschillende soorten van kennis in te zetten. De bestaande programmastructuur zou
bij deze gemeentelijke opgaves behulpzaam kunnen zijn.
Het huidige programma Kennisstad heeft zijn meerwaarde bewezen als katalysator van de kennis
economie: extern vertrouwen opbouwen, flexibel, snel kunnen schakelen en daarmee een verbin
dende factor in de samenwerking met de kennispartners. Voor borging, en om door te kunnen
groeien en mee te kunnen met de ambitie van onze kennispartners is het huidige structurele
gemeentelijke budget essentieel om ervoor te zorgen dat:
1. De oplossingen praktisch inzetbaar zijn;
2. De inwoner, lokaal en internationaal echt mee kan doen in Leiden als Kennisstad;
3. De juiste maatschappelijke opgaven voor Leiden blijvend worden meegenomen;
4. Onderzoek en onderwijs in Leiden op topniveau blijft.

In 2022 zullen deze gemeentelijke ambities goed verankerd moeten worden in de nieuwe samen
werkingsovereenkomst met de Kennisstad-partners op de thema’s Gezondheid & Welzijn, Biodiver
siteit & Duurzaamheid en Cultureel Erfgoed, met als verbindende, rode draden: kennis, onderwijs
en onderzoek. Het is belangrijk dat er bij de gemeente voldoende inzet is, zowel in financiële zin als
capaciteit van personeel, zeker als we kunnen vasthouden dat dat er op iedere gemeentelijke euro
een multipliereffect zit.
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Huidige werkwijze: In de begroting voor 2022 en volgende jaren is het budget voor programma
Kennisstad structureel opgenomen met een jaarlijks budget ad € 559.000 (plus daarnaast € 30.000
voor convenant Student en Stad). Met het structurele budget kan de gemeente partijen faciliteren
en de samenwerking ondersteunen en daarnaast projecten initiëren en mede-financieren. Uitwer
king van het programma met een bezetting van één programmamanager met ondersteuning,
aangevuld met capaciteit van de diverse betrokken afdelingen is de minimale inzet wil de gemeente
aan tafel blijven als aanspreekpunt. De samenwerkingsovereenkomst kent inmiddels 4 en straks 5
partners, wanneer het MBO is aangesloten. Daarmee vertegenwoordigen de partijen een grote
doelgroep van Leidse inwoners.
Wenkend toekomstperspectief: Met structureel budget kunnen we een stap voorwaarts zetten
en beschikbare capaciteit beter borgen in de organisatie. Wellicht leidt dit tot een verschuiving
binnen taken, rollen gekoppeld aan een nog op te stellen onderzoeksagenda met het samenwer
kingsverband Leiden Kennisstad. Nieuwe aandachtsgebieden voor de inwoners van Leiden zijn
bijvoorbeeld; het accounthouderschap van studentenzaken (Leiden heeft 41.500 studenten),
accounthouderschap voor middelbaar en hoger onderwijs en het accounthouderschap voor de
Collectie Leiden (samenwerking universiteit, musea en gemeente). Ook het herijken van de gover
nance structuur met partners, passend bij de nieuwe thema’s, is een belangrijk opgave voor 2022.
Het nieuwe beleidsakkoord voor de periode 2022-2026 zou hier de richting voor kunnen bieden.
De ervaring leert dat we te maken hebben met een lerende governance-structuur en dat bijsturing
daarom continue nodig blijft. Transities zijn immers maar tot op zekere hoogte planbaar en voor
spelbaar hetgeen een flexibele, experimentele en lerende houding vergt. Voortschrijdend inzicht en
veranderende context kan ervoor zorgen dat een programma steeds kan worden bijgestuurd op
basis van de bevindingen van dat moment.
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5. Bijlage
5.1.
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Bijlage projecten

Ontstaan binnen/ondersteund door Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

1. Leren met de Stad/City Deal
Kennis Maken

Binnen dit project wordt de
kennis die aanwezig is in het
(hoger) onderwijs in Leiden
ingezet voor de ontwikkeling van
de stad. Leids talent levert een
bijdrage aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken
samen met inwoners en stads
partners.

De stad als lab / Versterken
onderwijs en onderzoek

2. Het LEF

Het Leiden Education Fieldlab
(het LEF) is van én voor het Leidse
onderwijs. Een netwerk met een
fysieke locatie waar onderwijs
professionals (van peuterspeelzaal
tot universiteit) met passie en een
actieve rol binnen het onderwijs
samen kunnen innoveren en
onderzoeken.

Versterken onderwijs en
onderzoek

3. Convenant Student en Stad

Samenwerkingsovereenkomst
gemeente met de PKvV, de vijf
grootste studentenverenigingen
en LEIDEN&PARTNERS. De
samenwerking richt zich op het
benutten van elkaars communi
catiekanalen en het organiseren
van evenementen door studenten
voor de stad. Daarnaast zijn
gedreven en maatschappelijk
betrokken studenten samengeko
men in een denktank.

De stad als lab
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Ontstaan binnen/ondersteund door Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

4. European City of Science

Leiden heeft voor het jaar 2022
de titel European City of Science
toegekend gekregen. Een
prestigieuze titel die eveneens
met zich meebrengt dat Leiden
dat jaar de gaststad is van ESOF
2022, de tiende editie van het
grootste tweejaarlijkse multidis
ciplinaire wetenschapscongres
van Europa. Het programma
‘Kennis door de Wijken’ betrekt
alle Leidenaren en regiobewoners
en laat hen bijdragen aan de
uniciteit van de regio.

Versterken onderwijs en onder
zoek/ Internationalisering

5. Taalmuseum/muurgedichten

Leiden heeft een rijke en leidende
historie op het gebied van
(wereld-)talen. De voorbeelden
zijn veel en divers, maar die van
de nieuwe website met de meer
dan 120 muurgedichten, in
uiteenlopende talen en schriften
in de publieke ruimte is hiervan
een aansprekend en identiteits
versterkend voorbeeld.

Internationalisering/ De stad als
lab

6. Leiden Collectie/’Het Leids
Smithsonian’

De Leidse universiteit (FGW),
musea, erfgoedinstellingen en
gemeente willen de unieke
rijkdom van de collecties
verbinden en nog beter naar
buiten te brengen zodat deze
voor iedereen toegankelijk is.
Feitelijk hebben we in Leiden één
grote, universele collectie op het
gebied van kennis.

Internationalisering/ Versterken
onderwijs en onderzoek

7. Things That Talk

Vanuit de Faculteit van Geestes
wetenschappen is de Stichting
Things That Talk ontsproten.
Begonnen als onderwijsproject is
de stichting nu een zelfstandige
speler die studenten de mogelijk
heid biedt om onderzoek te doen
naar objecten uit de Leidse
collecties (o.a. de universiteit,
musea, maar ook van inwoners).
Onderzoeksresultaten worden
online gepubliceerd.

De stad als lab / Versterken
onderwijs en onderzoek
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Ontstaan binnen/ondersteund door Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

8. Brave New World / Beyond
Human

Jaarlijkse conferentie over de
toekomst, wat gaat er gebeuren
en welk effect heeft dit op
bedrijven, beleid en het leven.

Versterken onderwijs en onder
zoek

9. Citizen Science projecten

Het Citizen Science Lab brengt
wetenschappers, burgers en
maatschappelijke partijen samen
om via citizen science tot nieuwe
inzichten te komen voor de
wetenschap én de maatschappij.
Zoals: Plasticspotter, Psychologie
bus, Evoscope.

De stad als lab

10. 444 Leiden Universiteit

Viering 444 jaar universiteit in
Leiden

Versterken onderwijs en onder
zoek/ Stad als lab

11. Kinderrechtenfestival

Viering 30 jaar VN-kinderrechten
verdrag

Internationalisering

12. Leids Europafestival

Festival over Europa en de EU,
onder andere uitleg over
stemmen voor het Europees
Parlement.

Internationalisering

13. Healthy Society Center

De universiteit en gemeente
zetten samen in op een Leids
Healthy Society Centre waarin
gezondheidsbevorderende
projecten voor burgers gebun
deld worden. Trekker namens de
universiteit voor dit project is de
afdeling Gezondheids-, Medische
- en Neuropsychologie van FSW

Leefstijl & gezonde stad

14. Summerschools

Leidse kennisinstellingen hebben
de infrastructuur en de knowhow om Leiden te positioneren
als het ‘Salamanca van de lage
landen’

Versterken onderwijs en onder
zoek
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Ontstaan binnen/ondersteund door Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

15. Uitrol Euduroam in de
publieke buitenruimte

Eduroam is nu al beschikbaar in
alle gebouwen van de universi
teit, het LUMC, de hogeschool
Leiden en mboRijnland. De
bedoeling is om dit uit te breiden
naar zoveel mogelijk verblijfplaat
sen, zoals vergaderzalen,
bibliotheekvestigingen, het
station, hotels, restaurants,
terrassen en liefst ook naar
pleinen, sporthallen, parken,
studentenhuizen en bedrijven.

Campusontwikkeling

16. Onderzoek haalbaarheid
Leiden Law Park

Een campus waar onderwijs,
wetenschap en bedrijfsleven
rondom rechten gehuisvest zijn
en samen werken met het Van
der Werfpark als multifunctionele
buitenruimte, waar kennis en
stad elkaar ontmoeten.

Campusontwikkeling

17. LDE / Medical Delta

Samenwerking tussen universitei
ten in Leiden, Rotterdam en Delft
gericht op het in multidisciplinair
verband werken aan mondiale
vraagstukken, waarmee tegelij
kertijd de internationale concur
rentie tussen universiteiten het
hoofd geboden kan worden.

Versterken onderwijs en onder
zoek

18. Polderlab

Doel van het Polderlab is het
komen tot een 10-jarige onder
zoeksproject waarin gezocht
wordt naar nieuwe manieren van
boeren op veengronden,
waardoor de bodeminklinking
tegengegaan wordt en de
biodiversiteit dient te worden
vergroot.

De stad als lab / Biodiversiteit

19. Stevenshof Vitaal

Met het programma Stevenshof
Vitaal zetten bewoners en
organisaties in de Stevenshof zich
samen in voor een gezonde en
sociale wijk. Een wijk waar
iedereen – van jong tot oud
– mee kan doen. Op zijn of haar
eigen manier.

Leefstijl & Gezondheid
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Ontstaan binnen/ondersteund door Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

20. Leids Mediafonds

Voor de totstandkoming van het
Leids Mediafonds heeft de
Universiteit Leiden in opdracht
van de gemeente een onderzoek
uitgevoerd en aanbevelingen
gegeven, waarop de gemeente
raad uiteindelijk het Leids
Mediafonds mogelijk heeft
gemaakt. Inmiddels bestaat dit
fonds 3 jaar en zal nog zeker
twee jaar gefinancierd worden
door de gemeente. Het fonds
heeft inmiddels al heel wat
navolging in Nederland gekre
gen. Er zijn meerdere mediafond
sen naar Leids voorbeeld
opgericht. Het onderzoek is toen
betaald uit het kennisstadbudget

De stad als lab / versterken
(onderwijs en) onderzoek

21. Agora (Onderwijsinnovatie
project)

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

Versterken onderwijs en onder
zoek

22. Dadakademia (Onderwijsin
novatieproject)

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

Versterken onderwijs en onder
zoek

23. Stimulering van onderzoeken
de houding van mbo- en
hbo-studenten bij het
uitvoeren van beroepstaken
(Onderwijsinnovatieproject)

Een team van docenten onder
zoekers van Hogeschool Leiden
en mboRijnland werken samen
aan de bevordering van een
onderzoekende houding van
mbo en hbo studenten. Beoogd
resultaat van dit driejarige project
is onder andere een aanpassing
in de curricula op dit thema van
de opleiding gezondheidszorg,
welzijn en omgangskunde van
Hogeschool Leiden en opleidin
gen welzijn en zorg van mboRijn
land

Versterken onderwijs en onder
zoek
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Ontstaan binnen/ondersteund door Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

24. Kenniscentrum Psychologie
en Economisch Gedrag

Dit Kenniscentrum van de
universiteit gaat de gemeente
ondersteunen bij beleid waarin
gedragsinterventies een rol
spelen

Stad als Lab

Ontwikkeld in nauwe
relatie met Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

25. Humanities Campus

Een campus waar onderwijs,
wetenschap en bedrijfsleven
rondom geesteswetenschappen
gehuisvest zijn en samen werken.
Uiteindelijk doel is om als
Universiteit hier een Europese
hub van de Geesteswetenschap
pen van te maken.

Campusontwikkeling

26. Leiden Bio Science Park

Een zeer succesvolle, grote
internationaal opererende
campus waar onderwijs, weten
schap en bedrijfsleven rondom
life sciences gehuisvest zijn en
samenwerken en tot bloei zijn
gekomen.

Campusontwikkeling

27. Verwerven subsidies kennis
economie bij provincie, rijk
en EU

Bijvoorbeeld de City Deal Kennis
Maken, onderdeel van Agenda
Stad van Ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrela
ties.
Rondom het LBSP zijn ook veel
EU-subsidies in Leiden geland.

Meerdere thema’s afhankelijk van
subsidie

28. Doorontwikkeling van de
SDG’s in het gemeentelijk
beleid

De gemeente heeft zich in 2019
aangesloten bij de VNG als
SDG-gemeente. Vanaf dat
moment probeert de gemeente
aan te sluiten bij alle initiatieven
in de stad, zoals Leiden4Global
Goals, SDG’s in het onderwijs
versterken en de activiteiten van
stichting 2030. Deze laatste
wordt door de gemeente ook
financieel ondersteund.

Internationalisering
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Ontwikkeld in nauwe
relatie met Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

29. Preventief Interventie Team

Het PIT werkt in opdracht van de
burgemeester en wethouder
Jeugd en grijpt actief en preven
tief in om jongeren op het rechte
pad te houden. Dit houdt in:
signaleren in een vroeg stadium,
snel handelen, zorgen voor
goede informatie en passende
hulp leveren.

Leefstijl & gezonde stad

30. Visie Internationalisering

Leiden is en wordt steeds
internationaler. Voor de Gemeen
te Leiden betekent dit een andere
inzet op een aantal vlakken, denk
hierbij aan primaire taken zoals
dienstverlening, maar ook aan
het vervullen van een stimuleren
de en faciliterende rol. Op 17
september 2020 is daarom de
Visie Internationalisering door de
Leidse gemeenteraad vastgesteld.
Deze is tot stand gekomen na
intensieve afstemming met de
stadspartners.

Internationalisering

31. Doorontwikkeling Expat
Centre

Gemeente Leiden, Universiteit
Leiden en LUMC hebben namens
samenwerkingsverband kennis
stad opdracht gegeven aan een
onderzoeksbureau, om te komen
tot een voorstel voor de herijking
van het huidige businessplan van
het Expat Centre Leiden. Dit is
onderzoek is van belang in de
besluitvorming over de toekomst
en verlenging van het ECL.

Internationalisering

32. Nacht van Ontdekkingen

Festival rondom kunst, cultuur en
wetenschap

Leefstijl & gezonde stad

33. Leiden Letteren Festival

Met rijke letteren geschiedenis en
een rijkheden als aanleiding,
bestaat vanuit Cultuurfonds
Leiden en Leiden Kennisstad het
plan om Leiden een toekomst te
geven als internationale stad van
letteren, met de organisatie van
een letterenproject, zoals een
jaarlijks festival.

Versterken onderwijs en onder
zoek

Ontwikkeld in nauwe
relatie met Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

34. Verschillende cultuurprojec
ten
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Thema

Leefstijl & gezonde stad

35. Internationaal Onderwijs
(IGBO)

Met een IGBO-school in Lei
den wordt het verzorgingsgebied
van internationaal onderwijs in
de Leidse regio verbeterd. Dit
is van belang voor de al aanwezi
ge internationale inwoners en het
aantrekken van nieuwe internati
onale bedrijven en inwoners.

Internationalisering

36. Technolab/Open innovatielab

Technolab organiseert workshops
en projecten voor het basisonder
wijs en voortgezet onderwijs met
focus op techniek. Kernwaarden
zijn: onderzoeken, ontdekken,
ontwerpen, spelen en doen.
Technolab stimuleert creativiteit
en talentontwikkeling bij
kinderen.

Versterken onderwijs en onder
zoek

37. Kennisatelier Duurzaamheid

Dit betreft een samenwerking
tussen het Centrum Milieuweten
schappen Leiden (CML) en de
afdeling Sociale, Economische en
Organisatie Psychologie aan
de Universiteit Leiden met de
gemeenten Leiden en Den Haag.
Elk jaar worden vragen van de
gemeenten rondom de thema’s
energietransitie, circulaire
economie en de groene infra
structuur beantwoord door
afstuderende studenten.

De stad als lab/ Biodiversiteit

38. LEA, Leidse Educatieve
Agenda

Gezamenlijke onderwijsambitie
van stad en partners voor de
komende vier jaar in Leiden

Versterken onderwijs en onder
zoek
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Ontwikkeld in nauwe
relatie met Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

39. Doorontwikkeling rijke
leeromgeving

Met deze rijke leeromgeving
heeft Leiden de potentie om
door te groeien naar een
UNESCO Learning City, een
netwerk met ruim 200 andere
kennissteden. Learning cities zijn
inclusiever en flexibeler, met een
groot responsief en innovatief
vermogen. Leven lang ontwikke
len, loopbaanoriëntatie en
onderzoekend leren worden in
een learning city integraal
opgepakt.

Versterken onderwijs en onder
zoek

40. Onderwijsinnovatiesubsidie

Subsidie vanuit gemeente om de
samenwerking in het onderwijs
veld te vergroten en doorgaande
leerlijnen te versterken.

Versterken onderwijs en onder
zoek

41. Stadscriminoloog

Leidse stadscriminoloog (PhD)
gaat onderzoek doen naar
veiligheidsbeleving in Leiden

De stad als lab

42. Human Capital Agenda:
aantrekken internationaal
talent

Human Capital Agenda is gericht
op het aantrekken van extra
internationaal talent. Kijkend naar
de groei van de (potentiële)
beroepsbevolking en de groei van
het aantal banen, dan kunnen de
vacatures niet alleen opgevuld
worden met alleen Zuid-Holland
se of Nederlandse werknemers.
Op gerichte functies, onder ande
re in de cybersecurity en maritie
me sector, worden internationale
werknemers aangetrokken.

Internationalisering

43. BiodiverCity

De Universiteit Leiden, gemeente
en Naturalis trekken samen op in
het project BiodiverCities. Leiden
is in mei 2020 geselecteerd als
een van de tien steden voor het
Europese project BiodiverCities.
Het project heeft als doel de
leefbaarheid in de steden te
verbeteren, onder andere door
de ontwikkeling van een groene
infrastructuur en het vergroten
van de biodiversiteit.

Leefstijl & Gezondheid/ Biodiver
siteit
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Ontwikkeld in nauwe
relatie met Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

44. LUBEC: SPIL-programma

Het Kenniscentrum Angst &
Stress bij Jeugd is een onderdeel
van het LUBEC, Leids Universitair
Behandel- en Expertise Centrum.
Het SPIL-programma is een
programma van het kenniscen
trum dat zich richt op vroege
herkenning en interventie van
stress en angst in de klas.

Leefstijl & Gezondheid

45. Leids Preventieakkoord

In het Leids preventieakkoord
(ondertekend door verschillende
stadspartijen en de kennisinstel
lingen) staan vier ambities
centraal:
• Partners werken samen en
betrekken inwoners
• Inwoners van Leiden hebben
een gezond gewicht
• Leidse jeugd groeit rookvrij op
• Inwoners van Leiden zijn
mentaal gezond

Leefstijl & Gezondheid

46. Samenwerking Leiden
Academy on Vitality and
Aging

Samenwerking Academy (LUMC),
mborRijnland en gemeente is
recentelijk opgestart om samen
te kijken naar vraagstukken
rondom innovatie op het gebied
van veroudering.

Leefstijl & Gezondheid

47. Gezondheidstafel

Op deze nieuwe samenwerking
zijn nog niet acties geboekt,
maar wel bijvoorbeeld de de
publieksdagen van het Leiden
Institute for Brain & Cognition en
kleinschalige projecten van
Leiden Academy for Vitality and
Aging.

Leefstijl & Gezondheid

48. Europatafel

Een tafel waar partijen van
binnen de gemeente en daarbui
ten elkaar informeren over hun
Europese activiteiten en geza
menlijk afspraken maken over het
optrekken richting de Europese
Commissie/ Europese subsidies.

Internationalisering

43

Ontwikkeld in nauwe
relatie met Leiden
Kennisstad

Korte omschrijving

Thema

49. Land van Ons

De burgercorporatie ‘Land van
ons’ werkt samen met kennisin
stellingen aan de toekomst van
Nederlands landschap. Samen
werking tussen burgers, universi
teit, hogeschool en Naturalis.

Leefstijl en Gezondheid/ Biodiver
siteit

50. Huurteam

Het Huurteam Leiden is in juli
2021 gestart en werkt samen
met de studenten van de afdeling
Wonen en Overheid van de
Leidse Rechtswinkel. Binnen deze
samenwerking kan o.a. bekeken
worden of een huurcontract
voldoet aan de te stellen eisen, of
de huur niet te hoog is en of er
bijvoorbeeld sprake is van
achterstallig onderhoud. Deze
hulp is kosteloos.

Stad als Lab

51. Leiden Leadership Programme

Het Leiden Leadership Program
me is honoursonderwijs een
honoursprogramma voor
masterstudenten van de Universi
teit Leiden. De focus ligt op
leiderschap, samenwerking en
het ontdekken van eigen
kwaliteiten. Komend jaar
verrichten de studenten een
opdracht voor onze organisatie
gericht op inclusief leiderschap
en diversiteit in de top.

Stad als Lab

