
Inleiding
De stad Leiden heeft een unieke positie om gezondheid en welzijn te verbeteren door de rijke infrastructuur van kennisinstituten, zoals de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen, het Bio Science Park, LUMC, Hogeschool Leiden en TNO. Ook zijn er veel gezondheid bevorderende 
initiatieven vanuit beleid, praktijk en wetenschap die een bijdrage leveren aan de gezondheid, welzijn en vitaliteit van de inwoners van Leiden. 

Onze samenleving staat de komende decennia voor een aantal uitdagingen zoals het terugdringen van gezondheidsverschillen en het 
bevorderen van welzijn en gezondheid gedurende alle levensjaren. Voor het oplossen van deze problemen is een brede aanpak noodzakelijk 
met een duurzame samenwerking van een veelheid aan partners. Daarvoor is niet alleen bestuurlijke daadkracht vereist, maar ook een 
sterke wetenschappelijke inbedding. 

Wetenschappers zullen samen met maatschappelijke partners en andere stakeholders de handen ineen moeten slaan. Ook burgers of 
inwoners spelen een belangrijke rol. 

Samenwerking
Gemeente Leiden en de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden (hierna: “Universiteit Leiden”) hebben de handen 
ineengeslagen en het initiatief genomen tot het oprichten van een Leiden Healthy Society Center. De missie is expertise bundelen om 
gezondheid, vitaliteit en welzijn van de inwoners van Leiden te optimaliseren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het Leiden Healthy 
Society Center richt zich op een integrale aanpak vanuit een breed sociaalwetenschappelijk perspectief. Dit doet ze door een hechte en 
duurzame samenwerking tussen de gemeente Leiden, de Universiteit Leiden en hun partners en burgers te bevorderen.

Afspraken 
Gemeente Leiden en de Universiteit Leiden hebben de volgende afspraken gemaakt:

 Start
 In 2021 zijn de eerste stappen gezet voor het Leiden Healthy Society Center en de lancering van dit Center vindt plaats tijdens het 

European City of Science jaar in Leiden. 

 Budget
 Gemeente Leiden en de Universiteit Leiden hebben voor de oprichting van het Leiden Healthy Society Center een geoormerkt budget 

ter beschikking gesteld voor 2022 en 2023. Na deze periode van twee jaren zal er een evaluatie plaatsvinden en aan de hand van de 
uitkomst daarvan besloten worden over continuering van het Leiden Healthy Society Center. 

 Partners
 Gemeente Leiden en de Universiteit Leiden nodigen partners uit om aan het Leiden Healthy Society Center deel te nemen. 

 Concrete uitwerking van structuur en governance 
 Voor het einde van het eerste kwartaal in 2023 zal de structuur en governance van het Leiden Healthy Society Center worden uitgewerkt 

in samenspraak met deelnemende partners.
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