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Jasmijn Bongers, 
programmamanager: 
‘De partners van Economie071 hebben het convenant verlengd tot eind 2020. 
Dit geeft voor alle betrokkenen een mooie nieuwe stip aan de horizon. Geen 
tijd om stil te zitten dus! Voor de ruimte die nu ontstaat voor nieuwe projecten 
hebben we het afgelopen half jaar verkenningen uitgevoerd rondom de thema’s 
mobiliteit, duurzaamheid en arbeidsmarkt van de toekomst. In de Get Connec-
ted 071 bijeenkomst hebben we de opbrengst teruggekoppeld en input opge-
haald voor concrete projecten. Drie ideeën daarvan hebben we meteen opge-
pakt en bevinden zich nu in de aanjaagfase. Ik vind het mooi om te zien dat we 
met elkaar zo snel weten door te pakken. Dat geeft veel energie.’

Joke Busschots, 
senior communicatieadviseur: 

‘‘In het afgelopen half jaar zijn er veel verbindingen gelegd tussen men-
sen en projecten. Dat is mooi om te zien. Het versterkt niet alleen de 

projecten zelf, maar ook de drie werkvelden en de regio als geheel. Met 
bijeenkomsten als Startersdag071, Get Connected 071, het zzp-event 

Leidse regio, en Ondernemersdag071 worden die onderlinge verbinding-
en nog sterker. En met de nieuwe projecten betrekken we ook weer 
nieuwe collega’s binnen onze partnerorganisaties. Daar het verhaal 

vertellen wordt de uitdaging voor 2018.’

 
Voorwoord 
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Projectkaart 
Duurzaam ondernemen

Resultaten verkenning
De projectleider heeft het rapport van de verkenning 
opgeleverd. Dit rapport is gedeeld met de partners VNO 
NCW West  en de Koepel, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
Kort gezegd  blijkt hieruit -zoals verwacht- dat de bedrijven 
enthousiast zijn over de aanpak en daar ook fi nancieel aan 
willen bijdragen (zie ook kostenstructuur). De verkenning 
werpt echter nog onvoldoende licht op de rol van 
Economie071 in de samenwerking en kansen voor de 
Hogeschool Leiden (en andere kennisinstellingen). Het 
project dient een duidelijke meerwaarde te hebben ten 
opzichte van het aanbieden van een commerciële dienst 
aan bedrijven. Hiervoor is de ambitie en het (fi nanciële) 
eindplaatje voor de proefprojecten nog niet compleet  

Welke stappen volgen
De verkenning laat weldegelijk zien dat de potentie van 
het project groot is. Om die reden verlengen we de verken-
ningsfase. In 2018 worden -eerst op bestuurlijk niveau- de 
rol en de kansen voor de Hogeschool Leiden in combinatie 
met het bedrijfsleven verder verkend en geconcretiseerd. 
Daarnaast wordt bekeken welke rol andere partijen -zoals 
bijvoorbeeld de KvK- zouden kunnen spelen als het gaat 
om (digitale) communityvorming en kennisdeling zodat 
het multipliereffect sneller optreedt. Tot slot brengen we 
in kaart welke begeleiding nodig is om de proefprojecten 
te doen slagen. We denken daarbij aan een pool van pro-
fessionals met ieder hun eigen expertise zodat deze goed 
aansluit bij de behoeften van de verschillende bedrijven. 

Kostenstructuur
De verkenning is gefi nancierd door Economie071 en 
Gemeente Leiden. De voortzetting van deze fase brengt 
geen extra kosten met zich mee. In het projectplan voor 
2019 komt een voorstel voor verdere fi nanciering. Tijdens 
de interviews met de bedrijven is (indicatief) gesproken 
over de bereidheid om een eigen bijdrage te leveren. 
Hierop werd over het algemeen welwillend gereageerd, 
mits er voldoende zicht is op de omvang van de kansen. 
De proefprojecten gaan hier zicht op bieden en maken 
duidelijk wat nodig is aan eigen bijdragen. 

Risico’s en beheersmaatregelen
In deze verkenningsfase zijn er geen concrete risico’s.
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De urgentie
Economie071 heeft verkenningen uitgevoerd op de 
thema’s duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt van de 
toekomst. In de verkenning op het thema duurzaamheid 
wordt de aanleiding van dit project treffend samengevat: 
“Deze verkenning bouwt voort op het feit dat verschillende 
gemeenten hebben aangegeven dat zij moeite hebben 
om lokale ondernemers te bereiken via hun duurzaam-
heidsbeleid. Ook vanuit de kennisinstellingen bestaat 
er behoefte om aan een duurzaamheidsvraagstuk te 
werken. Tot slot wordt er ook vanuit de ondernemershoek 
aangegeven dat het duurzaamheidsbeleid vanuit de 
gemeenten niet stimulerend is en vaak onvoldoende 
aanspreekt.” Tijdens ‘Get Connected 071!’ van 8 juni 2017 
zijn de verkenningen gedeeld en geconcretiseerd. 

Parallel hieraan is de door Triple Value ontwikkelde com-
merciële en strategische aanpak van duurzaam onder-
nemen (succesvol toegepast bij een aantal Nederlandse 
multinationals zoals AkzoNobel, DSM en Philips) vanuit 
Hogeschool Leiden (opleiding Commerciële Economie) 
toegepast bij een viertal 071bedrijven in het kader van 
afstudeerstages. Op basis van de verkenning, de ‘Get 
Connected!’ sessie en de ontwikkelde aanpak hebben 
VNO-NCW Rijnland en de Koepel Leidse Regio aange-
geven dat zij bereid zijn om de kansen met betrekking tot 

het opschalen van deze commerciële en strategische aan-
pak van duurzaam ondernemen in de Leidse regio verder 
in kaart te brengen. Daarbij zijn de interesse en behoeften 
van ondernemers een belangrijke randvoorwaarde.

De opdracht
Het project moet:
• gemeenten in staat stellen om lokale ondernemers 

effectief en op effi ciënte wijze te bereiken; 
• de Hogeschool Leiden (en andere kennisinstellingen) 

in staat stellen om aanzienlijk meer studenten/toekom-
stige vormgevers van de maatschappij duurzame 
competenties mee te geven en 

• ondernemers een aansprekend concept voor duurzaam 
ondernemen bieden waardoor de transitie richting een 
duurzame regionale economie wordt versneld. 

Overkoepelende doelstelling van dit project: Het ontwikke-
len en implementeren van een Economie071 programma 
om de reeds ontwikkelde commerciële en strategische 
aanpak van duurzaam ondernemen op grotere schaal 
beschikbaar te maken voor ondernemers in de Leidse 
regio.

Het beoogd resultaat van dit programma kent minimaal 
drie dimensies:
1.  Voor bedrijven: het versterken van de concurrentiepo-

sitie, bijdrage aan groei en margeverbetering door een 
bedrijfsmatige aanpak van duurzaam ondernemen;

2.  Voor de Leidse regio: een krachtige impuls aan de 
transitie richting duurzaam ondernemen en circulaire 
economie en daarmee aan duurzame economische 
groei en innovatiekracht;

3.  Voor partners van Economie071: het op stimulerende 
wijze faciliteren van duurzaam ondernemen (gemeen-
ten), het versterken van duurzame en toekomstbesten-
dige vaardigheden van afgestudeerden (kennisinstellin-
gen) en het versterken van de concurrentiekracht van 
bedrijven in de Leidse regio (ondernemersorganisaties).

Projectstructuur
Bestuurlijke opdrachtgever: Erna Kortlang (Koepel Leidse 
Regio) en Jan Versteegh (VNO-NCW).
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, programma-
manager Economie071.
Projectleider: Erik van Dam: opdracht afgerond
Projectteam: Winde Ponsioen (Stichting Ondernemen 
Leiden), Laura van Klink (VNO-NCW), Caroline Gerritsma 
(Gemeente Leiden)
Betrokken (externe) partners: bedrijven
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Projectkaart 
Mobiliteit, initiatief Duurzame kilometers

De urgentie
Voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad en 
regio is het nodig samen de schouders te zetten onder 
duurzame alternatieven van vervoer. 
Deze alternatieve dragen niet alleen bij aan het bereikbaar 
houden van de regio (en waar mogelijk die bereikbaarheid 
verbeteren), maar gaan hand in hand met het verbeteren 
van de leefbaarheid (klimaatdoelstelling / CO2 reductie) en 
het verbeteren van de vitaliteit van de medewerkers (ver-
beteren inzetbaarheid). 

De urgentie hiervan ervaren we vrijwel dagelijks. We willen 
echter wonen en werken in een goed bereikbare regio. 
Hiervoor is en wordt er enorm geïnvesteerd, denk alleen al 
aan de plannen voor de Rijnlandroute. Duurzame manie-
ren van vervoer komen daarmee ook binnen handbereik. 
Er komen fi etssnelwegen, deelauto’s en -fi etsen en andere 
prettige vervoersmiddelen om de laatste kilometer naar 
werk makkelijk en snel af te kunnen leggen. Dit helpt 
natuurlijk, maar het is niet genoeg en het gebruik van 
nieuwe mogelijkheden gaat bepaald niet altijd vanzelf. 
Vrijwel alle deskundigen (bijvoorbeeld de ANWB) voorspel-

len nog een aanmerkelijke groei van de mobiliteit en dus 
een groter probleem als alle bedrijven en hun medewer-
kers op dezelfde manier hun mobiliteit blijven invullen. 

De partners van Economie071 willen met elkaar en met 
100 bedrijven uit de regio (olievlek) impact maken, door te 
werken aan urgentiebeleving en kennis te delen rondom 
voorzieningen en maatregelen om de projectdoelstellin-
gen te halen.

Intentieverklaring
Het Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, 
Hogeschool Leiden, VNO-NCW West, mboRijnland en de 
gemeenten Leiden en Katwijk hebben op 11 oktober 2017 
de intentieverklaring ‘Duurzame kilometers’ ondertekend 
van Economie071. Inmiddels hebben ook de gemeenten 
Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest de 
intentieverklaring ondertekend. Buiten de partners van 
Economie071 hebben de bedrijven BaseClear en Batavia 
Bioscience hetzelfde gedaan.

Laagdrempelige aanpak
In het kader van de intentieverklaring wordt nauw samen-
gewerkt met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Deze 
non-profi t stichting werkt in opdracht van o.a. het mini-
sterie van I&W, de provincie Zuid-Holland, VNO-NCW West 
en Transport en Logistiek Nederland aan het motiveren 
bedrijven te doen wat in hun vermogen ligt om de eigen 
mobiliteit zo duurzaam mogelijk in te vullen en gewoonte-
gedrag te doorbreken. Namens deze stichting werkt mobi-
liteitsmakelaar Jan Breugem in de regio Rijnland en staat 
hij geïnteresseerde bedrijven met raad en daad bij, onder 
andere door de mogelijkheid te bieden alternatieven uit 
te proberen. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland heeft 
ruim 100 convenantpartners die al actief zijn en een goed 
functionerend netwerk vormen. Hiervan zijn er zo’n 20 in 
de regio Rijnland gevestigd.

Het initiatief Duurzame kilometers heeft een praktische 
insteek en begint met kennisdelen en ervaring opdoen. Zo 
hoeft niet ieder het wiel uit te vinden en kan een succesvol 
gebleken aanpak snel door anderen worden omarmd. 
Op 11 december heeft een groep HRM-professionals en 
medewerkers op gebied van duurzaamheid elkaar 
ontmoet tijdens een kennissessie Duurzame kilometers. 
Doel van deze sessie was het uitwisselen van kennis en 
ervaringen van organisaties op het punt van maatregelen 
en voorzieningen t.a.v. Duurzame kilometers. Betrokken 
organisaties werken door de verklaring samen aan minder 
verkeersbewegingen, minder CO2 uitstoot van voertuigen, 
betere bereikbaarheid en leefbaarheid en het stimuleren 
van duurzame alternatieven. Duurzaam in de zin dat er een 
blijvende gedragsverandering plaatsvindt en duurzaam in 
de zin dat het bijdraagt aan een fi tte en gezonde levens-
stijl. Per organisatie wordt de intentie verder ingevuld met 

Jan Breugem,
projectleider Bereikbaar Haaglanden:
‘Met het regio-initiatief Duurzame kilometers willen wij medewer-
kers die binnen een straal van 5 kilometer van het werk wonen, 
stimuleren om met ‘groen’ vervoer naar het werk te komen. Denk 
aan de fi ets of het openbaar vervoer. We zijn tevreden als eind 2018 
zo’n 90% van onze medewerkers de auto regelmatig laat staan.’
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eigen maatregelen en voorzieningen om de doelstelling 
te halen.

Met Duurzame kilometers worden ondernemers in de 
Leidse regio uitgenodigd en uitgedaagd om een eerste 
eenvoudige stap te nemen richting duurzaam vervoer. 
Vanuit de gewenste groep van 100 bedrijven die de inten-
tie mee ondertekenen, hopen we op een fl inke groep kop-
lopers die ook de stap naar de volledige & service variant 
van het convenant van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland 
willen zetten. Op deze wijze kan iedereen meedoen en 
maken we samen het verschil voor een bereikbare regio.

Status
Door de projectleider Jan Breugem zijn met alle bestuurs-
leden van Economie071 gesprekken gevoerd t.a.v. de status 
van hun eigen organisatie en t.a.v. het uitbreiden van het 
netwerk. Dit heeft een lijstje van zo’n 20 organisaties opge-
leverd waar nu contact mee opgenomen kan worden met 
het verzoek de intentieverklaring mede te ondertekenen 
en aan de slag te gaan. Ook zal het bestand van VNO-NCW 
West leden geanalyseerd worden op interessante bedrijven. 
Helder is dat het komen tot een netwerk van 100 partijen 
een forse uitdaging is.

Verder heeft de projectleider gesprekken gevoerd met de 
werkgroepleden van de betrokken partners, met als doel 
de geformuleerde doelstelling te operationaliseren. Dit 
loopt over het algemeen goed. Zorgpunt is hier het (soms) 
ontbreken van gedetailleerde informatie, de lange weg om 
beleid aan de passen en een uniforme meetmethode 
zodat de mate waarin men voldoet aan de geformuleerde 
doelstelling niet altijd even helder en/of uniform is.

Vervolg en issue’s
Naast het benaderen van de huidige lijst met potentials, 
moet er nog veel gebeuren om tot 100 deelnemende par-
tijen te komen. Met de huidige beschikbare tijd van de 
projectleider ligt hier een echte uitdaging. 

Ook leert de praktijk dat veel organisatie daadwerkelijk 
hulp nodig hebben om stappen te kunnen zetten en dat 
die hulp eigenlijk alleen aangeboden kan worden via het 
convenantpartnerschap van Bereikbaar Haaglanden en 
Rijnland. (zie hieronder). Ook leren de eerste ervaringen 
dat het voor bedrijven verwarrend is dat er een intentiever-
klaring Duurzame Kilometers en een convenant Bereikbaar 
Haaglanden en Rijnland is. Van de huidige partners die de 
intentieverklaring hebben ondertekent waren er de nodige 
al convenantpartner. De nieuwe ondertekenaar van buiten 
Economie071 zijn ook al convenantpartner. Het lijkt ver-
standig om te bezien hoe we dit kunnen verhelderen en 
wellicht meer kunnen combineren.

Tot slot zou het goed zijn om een uniforme meetmethode 
(met 0- en 1-meting) af te spreken, zodat de resultaten 
goed meetbaar en presentabel worden.

Verschil inhoud en hulp bij intentieverklaring en 
convenant
• Als je de intentieverklaring Duurzame kilometers (instap 

variant) tekent van Economie071, dan:
• Geef je als bedrijf aan dat je de combinatie duurzaam 

(groen) vervoer en bereikbaarheid belangrijk vindt en je 
bereid bent daar actief aan bij te dragen;

• Wil je graag kennis delen en kennis opdoen rondom 
goede voorbeelden uit de Leidse regio;

• Kan je de mobiliteitsmakelaar om een basisadvies vragen;

• Ben je bereid om je te oriënteren op een concrete vol-
gende stap binnen je bedrijf als het gaat om groene 
alternatieven voor woon-werk, zakelijk en/of logistiek 
verkeer.

Als het convenant van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland 
(volledige & service variant) tekent, dan:
• Krijg je toegang tot een bestaand netwerk van meer 

dan honderd bedrijven in Haaglanden en Rijnland die al 
kortere of langere tijd actief zijn op het vlak van duurza-
me bereikbaarheid en daarmee toegang tot de ervarin-
gen, leerpunten en kennis van gelijksoortige bedrijven;

• Kan de mobiliteitsmakelaar je helpen met analyses, 
diepgaand advies, communicatie richting de medewer-
kers etc.;

• Kan de mobiliteitsmakelaar experts bijschakelen, zoals 
een logistiek makelaar (vrachtauto’s en/of bestelbusjes) 
en een fi etspromotor.

• Krijg je toegang tot hulpmiddelen en concrete acties. 
Bijvoorbeeld een E-bike pool, zodat je medewerkers dit 
alternatief een ruime periode uit kunnen proberen. Zo 
zijn er acties geweest met een elektrische deelauto, OV, 
speedbikes en slimme logistiek.

• Partijen achter het convenant zijn onder andere VNO-
NCW, TLN, EVO Fenedex en de Provincie Zuid-Holland.

Het convenantpartnerschap vraagt een beperkte investe-
ring van €250,- of € 500,- (bij meer dan 100 medewerkers) 
per jaar.  
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Projectkaart 
De Toekomst/Technolab op Leiden Bio Science Park

Laura Platte,
projectleider vanuit de gemeente Oegstgeest:
‘Zowel het LBSP verder ontwikkelen als uniek bedrijventerrein 
als een concrete invulling van de arbeidsmarkt van de toekomst: 
Technolab biedt deze verbinding met veel partners binnen de eco-
nomische agenda en draagt concreet bij aan het beeldmerk van de 
Leidse kennisregio. Het wordt letterlijk East meets West op het 
LBSP waarbij onderwijs, bedrijfsleven en scholieren elkaar bij 
Technolab ontmoeten’.

Waarom past dit project binnen Economie071? 
In de Economische Agenda Leidse regio zijn het LBSP en 
de topsector Life Sciences specifi ek benoemd als sleutel-
sectoren ten behoeve van de economische structuurver-
sterking. Het project De Toekomst is het eerste project dat 
concreet invulling geeft aan het versterken van het LBSP, 
waarbij vanuit Economie071 ook de regionale scope wordt 
betrokken. Het LBSP is namelijk een unique selling point 
voor de hele Leidse regio. Het is voor de regio van belang 
dat het LBSP als één park wordt gezien en wordt ontwik-
keld. Het project De Toekomst draagt met een tijdelijke 
invulling bij aan de versterking en vergroting van het LBSP 
en het tot stand brengen van (meer) regionale verbindin-
gen. Het belang van het LBSP voor Economie071 is groot 
vanwege de werkgelegenheid (en daarmee verbonden 
woonbehoefte), de hoogwaardige bedrijvigheid en koppe-
ling met kennis/onderwijs en de internationale werkgevers. 
Kortom de spin-off van het LBSP is voor de hele regio van 
belang. Daarom wil men deze kans optimaal benutten.
Daarnaast biedt de tijdelijke huisvesting van Technolab een 
kans om het thema Arbeidsmarkt van de toekomst verder 
te versterken. Hierbij is Technolab de motor achter kennis-

ontwikkeling van de arbeidsmarkt in samenwerking met 
het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. De quickscan 
arbeidsmarkt van Bureau Blaauwberg onderstreept het 
belang van techniekonderwijs, de core-business van 
Technolab.

Verbinding met andere projecten van Economie071 
De volgende projecten kunnen aangehaakt worden bij De 
Toekomst: Centrum voor Vitaliteit (gezien de doelstelling 
van ontspannen en inspannen), Ondernemend Onderwijs 
(gezien de huisvesting van Technolab), Internet of Things / 
Smart071 (vanwege de toepassingen van sensortechnolo-
gie), Regiomarketing en het Expat Centre (denk bv. aan 
entrepreneurs in residence). Ook bij de nieuwe projecten 
die zich nu nog in een aanjaagfase bevinden, denk aan 
Duurzaamheid (circulaire economie en Duurzaam Onder-
nemen) en Mobiliteit, zijn er mogelijke dwarsverbanden.

Doelstelling De Toekomst / de urgentie
Het versterken van het Leiden Bio Science Park door een 
verbinding te realiseren tussen de westzijde van het LBSP 
en het entreegebied. Doelstelling op de korte termijn is het 

gebied ‘ontwikkelen’ om positieve aandacht te vestigen, 
reuring te creëren en het park aantrekkelijk te maken voor 
bedrijven en investeerders maar ook voor bewoners, stu-
denten en werknemers van en op het park. Dit betekent 
een tijdelijke invulling van het huidige onbebouwde 
terrein. Technolab is op zoek naar een tijdelijke locatie. 
Dit betekent een directe kans voor de tijdelijke invulling en 
doel op korte termijn: aantrekkelijk maken van het park en 
tegelijk concretisering van het project arbeidsmarkt voor 
de toekomst.
Doelstelling op lange termijn is het aantrekken van inves-
teerders en bedrijven ten einde zich te vestigen in het 
Westelijk deel van het Leiden Bio Science Park. 

De focus
De stuurgroep Economie071 heeft gevraagd om de focus 
te leggen op het Ontdekken/Science met de tijdelijke huis-
vesting van Technolab. Deze organisatie heeft een verbin-
ding met veel partners binnen de economische agenda en 
draagt concreet bij aan het nieuwe initiatief ‘Arbeidsmarkt 
voor de toekomst’. Technolab organiseert voor basisschool- 
en middelbare scholieren technisch georiënteerde work-
shops en korte cursussen om jongeren enthousiast te 
maken voor natuur en techniek. Het voorstel is om voor 
een periode van 5 jaar tijdelijke huisvesting te realiseren in 
units. De locatie zal zijn nabij het huidige slotenonderzoek 
van Centrum voor Milieuwetenschappen, een instituut van 
de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de 
Universiteit Leiden 

Planning
In december 2017 en februari 2018 is het project met 
huisvesting Technolab besproken in de stuurgroep 
Economie071. Er ligt een businesscase met een aantal 
partners van Economie071 die een fi nanciële bijdrage 



Categorie: aanjaagfase

willen leveren. Technolab heeft uitgesproken dat zij graag 
gehuisvest willen worden in LBSP. Universiteit Leiden stelt 
haar grond om niet beschikbaar. Gebaseerd op deze feiten 
wordt de komende tijd onderzocht welke alternatieven er 
zijn om tot het gewenste resultaat te komen; een (tijdelijke) 
huisvesting van Technolab voor een periode van 3-5 jaar. 
De tijdelijke huisvesting in een (beoogd) strandpaviljoen is 
onzeker, daarom wordt de komende tijd gezocht naar een 
alternatief (actie Technolab). 
De deelnemers die willen participeren vanuit Economie071 
is gevraagd het beschikbaar gestelde budget te reserveren 
voor dit project. Uiterlijk oktober 2018 zal er uitsluitsel 
volgen en besluitvorming in de stuurgroep Economie071. 
In de tussentijd worden activiteiten ontplooid door 
Technolab en de projecttrekkers om de tijdelijke huis-
vesting mogelijk te maken. 

De urgentie
Het Oostelijk deel van het Leiden Bio Science Park (LBSP) 
is nagenoeg vol en uitbreiding of nieuwkomers kunnen 
terecht in het westelijk deel. De partners in het LBSP con-
stateren dat er al een aantal jaren geen kaveluitgiftes meer 
zijn gerealiseerd in het westelijk deel van het park. Om dit 
weer op te pakken en te versnellen is project De Toekomst 
opgestart.

De opdracht
Project ‘De Toekomst’ is gericht op het genereren van aan-
dacht voor het westelijk deel van het Bio Science Park. Dit 
is het stuk naast de A44 in Oegstgeest waar bedrijvigheid 
nog alle kansen heeft. Het uiteindelijk doel is het aantrek-
ken van bedrijven. Economie071 ziet kansen in het project 

in relatie tot de nieuwe huisvesting die Technolab zoekt. 
De huisvesting van Technolab biedt namelijk een directe 
aansluiting op het project Arbeidsmarkt van de toekomst, 
een van de nieuwe initiatieven van Economie071.

Aangesloten partners 
Vanuit stuurgroep Economie071:
Gemeente Leiden 
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Zoeterwoude
Universiteit Leiden
LUMC 
Ondernemersvereniging OVBSP
ROC (tbv Wikihouse) 

Actiepartners: 
Innovation Quarter
Technolab
Leiden Marketing
Corpus

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever: stuurgroep Economie071
Bestuurlijke trekkers: gemeente Oegstgeest, Universiteit 
Leiden
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, programma-
manager Economie071
Projectleider: Laura Platte, gemeente Oegstgeest t.b.v. 
algehele coördinatie. 

Pilot Wikihouse / open innovatielab van Technolab
Technolab onderzoekt separaat aan dit initiatief de moge-
lijkheden om deze zomer alvast klein te beginnen op de 
beoogde locatie, bijvoorbeeld met een wikihouse. Dit is 
een open source bouwpakket. Dit experiment (off the grid) 
is een voorbeeld van kennisdeling (onderwijsproject) en 
inspireert op het gebied van duurzaamheid. De project-
leider Caroline Gerritsma van Economie071 van Circulaire 
Economie/ Programma Duurzaamheid is hierbij aange-
haakt. Het wikihouse biedt ruimte aan het ‘SmartLab’, een 
open innovatie platform waar ondernemers en studenten 
van MBO Rijnland samenwerken aan innovatieve oplossin-
gen. Technolab werkt dit initiatief op dit moment verder uit.



Aanmaak datum 18/11/15 Wijzig 13 juni 2018, 14:44

Projectkaart 
Circulaire Economie 

Planning
De verkenning transitie circulaire economie voor de Leidse 
Regio is van oktober 2017 tot maart 2018 uitgevoerd en in 
april 2018 afgerond. Bekeken wordt wat de volgende stap-
pen worden.

Werken aan impact
Doel van dit project is de kenniseconomie in de Leidse 
regio toekomstbestendig en gezond te houden en bij voor-
keur verder te versterken en te verbreden. De urgentie en 
het besef dat dit alleen kan als de stap van een lineaire 
naar een circulaire economie wordt gemaakt, wordt daarbij 
meer en meer erkend. Deze urgentie komt voort uit de 
wens om de leefbaarheid van de aarde voor mens en dier 
te behouden, voor de huidige en toekomstige generaties. 
Klimaatverandering en de gevolgen hiervan zijn meer en 
meer merkbaar. Op diverse niveaus, Europees, landelijk, 
regionaal, maar ook op buurt- en wijkniveau wordt gewerkt 
aan vraagstukken als energietransitie, klimaatadaptatie, 
hoe om te gaan met de dreigende grondstoffen schaarste 
etc. Het is dan ook niet langer de vraag óf het nodig is, 
maar veel meer hoe we gezamenlijk vorm en inhoud hier-
aan kunnen geven.

Caroline Gerritsma,
projectleider vanuit de gemeente Leiden:
‘Circulaire economie betekent omdenken: kansen creëren om 
daadwerkelijk anders te gaan ondernemen. Voor dit project willen 
we op dit thema de verbintenis tussen ondernemers, onderwijs-
instellingen en overheden versterken. Door initiatieven te delen, 
ervaringen uit te wisselen en krachten te bundelen kunnen we 
impact maken.’

Resultaten verkenning en vervolg
De verkenning heeft duidelijk gemaakt dat de circulaire 
economie nog in de kinderschoenen staat. Er is behoefte 
aan meer informatie over wat circulaire economie is en wat 
het voor de regio kan betekenen. Men wil graag leren van 
good practices, men wil weten wie er al stappen heeft 
gemaakt en hoe nieuwe verbintenissen kunnen worden 
gemaakt. 
De Leidse Regio staat bekend om een grote concentratie van 
de diensten- en onderwijssector alsook MKB. Ook al is er 
geen sprake van (grote) productie in deze sectoren, liggen er 
zeker kansen om de circulaire economie aan te jagen. Te 
weten via het eigen inkoopproces én door in te zetten op het 
re-usen en upcyclen van de bij deze sectoren horende afval-
stromen in plaats van recyclen. 
Verder staat de Leidse Regio (inter)nationaal bekend om Life 
Science & Health. Verder onderzoek is nodig wat de circulaire 
economie specifi ek voor deze sector kan opleveren. 
Concrete kansen liggen er in onze regio, net als landelijk, 
ook voor de Bouw en Vastgoedsector vanwege de grote 
verstedelijkingsopgave Zowel op het gebied van woning- 
en utiliteitsgebouwen als  transformatie bedrijventerreinen. 

Tot slot hebben de ‘koplopersregio’s’ op het gebied van 
circulaire economie (Metropoolregio’s Amsterdam en 
Rotterdam-Den Haag) laten zien dat samenwerking tussen 
overheden-onderwijs en ondernemers noodzakelijk is. 
Waar mogelijk wordt aanbevolen aan te haken bij initiatie-
ven van deze omliggende Metropoolregio’s, zoals bijvoor-
beeld de ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen 
binnen de Roadmap Next Economy van de MRDH.
Op basis van bovenstaande resultaten zijn Economie071 en 
gemeente Leiden voornemens masterclasses circulaire 
economie te organiseren in het najaar van 2018. Als vervolg 
daarop kunnen we een actieve community creëren, die 
naast inspireren en kennis delen ook met concrete circulai-
re projecten aan de slag gaat. Hiervoor wordt het online 
disccussieplatform www.forum071.nl ingezet.
In juni worden de belangrijkste resultaten met de partners 
gedeeld en wordt geïnventariseerd waar partners inhoude-
lijk behoefte aan hebben als vervolgstap. Deze input wordt 
ook gebruikt voor de invulling van de masterclasses.

Drie niveaus
Bij circulaire economie gaat het om omdenken; het daad-
werkelijk anders gaan doen, innovatief ondernemerschap. 
Innovatie vindt plaats op drie verschillende niveaus: 
Technische/inhoudelijke innovaties op het niveau van 
productontwikkeling: het sluiten van kringlopen en creëren 
van (extra) waarden binnen het gehele bedrijf, waarbij 
geen of (veel) minder sprake is van impact op eindige 
grondstoffen. 
Innovatieve samenwerkingen: nieuwe samenwerkingen, 
kruisbestuivingen en bewustwording. Circulaire strategie 
doorvoeren in de gehele organisatie én keten, zowel 
binnen als buiten het bedrijf. Dat kan lokaal, in de keten of 
sector overstijgend.
Financiële innovaties, nieuwe businessmodellen: het 
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creëren en toepassen van een circulair verdienmodel waar-
bij vernieuwing plaatsvindt in de afspraken die tussen part-
ners worden gemaakt. 

In aanloop naar het projectplan gaat het om verkennen, 
inspireren en bewustwording. Het verkennen van de spe-
cifi eke kansen en mogelijkheden die de Leidse regio biedt. 
Dit verkennen gebeurt door het houden van gesprekken 
met de stakeholders. Waar staan ze nu? Welke voorbeel-
den zijn er? Welke behoeften zijn er? Van welke netwerken 
wordt gebruik gemaakt? Je laten inspireren door ervarin-
gen die elders zijn opgedaan op het gebied van de circulai-
re economie. Ook dit wordt opgehaald d.m.v. gesprekken. 
Bewustwording bij de stakeholders wat zij kunnen bijdra-
gen om de regionale circulaire economie tot een succes te 
maken. 

Partners
 In juni 2017 hebben de volgende organisaties zich gecom-
mitteerd: LUMC, Universiteit Leiden, Gemeente 
Zoeterwoude, Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) en 
Gemeente Katwijk. 
Tevens is een belangrijke connectie gemaakt met het pro-
gramma duurzaamheid van de gemeente Leiden en is 

duurzame vernieuwing als derde pijler (naast internationa-
le kennis en historische cultuur) opgenomen in de 
Ontwikkelingsvisie 2030 ‘Leiden Stad van Ontdekkingen’. 
Verder is transitie circulaire economie als doel beschreven 
binnen het thema ‘stad als lab’ in de recent getekende 
Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 van Programma 
Leiden Kennisstad. Commitment voor de Proeftuin 
Transitie naar Circulaire Economie is er dan ook bij de 
betrokken bestuurders, economie-duurzaamheid-kennis-
stad, van de gemeente Leiden, alsook bij de partners van 
de Samenwerkingsovereenkomst.

Leiden wil een innovatieve, creatieve en aantrekkelijke stad 
zijn die inspeelt op trends en ontwikkelingen en daarmee 
zicht bieden op een duurzame toekomst. Hierbij trekt de 
stad graag nauw op met de regio. 

Duurzaam ondernemen doe je niet alleen, dat doe je 
samen! En dat geldt zeker voor de transitie naar de 
Circulaire Economie. Samen het verschil gaan maken op 
het gebied van People – Planet – Profi t. Met elkaar 
wAARDEvolle verbintenissen aangaan om de circulaire 
economie tot een succes te maken. We willen bovendien 
door de samenwerking tussen ondernemers – onderwijs-

instellingen en overheden in deze regio écht het verschil 
kunnen gaan maken ten opzichte van andere regio’s.

Welke risico’s zijn in beeld en welke beheermaatregelen 
zet je daarvoor in?
De verkenning is uitgevoerd met budget van Economie071 
en gemeente Leiden/programma duurzaamheid. 
Daarnaast heeft de gemeente Leiden ambtelijke capaciteit 
ter beschikking gesteld. Er heeft nog geen concrete terug-
koppeling plaatsgevonden richting de partners die betrok-
ken zijn bij de verkenning. Zoals aangegeven bij de resulta-
ten zullen in juni de belangrijkste conclusies van de 
verkenning met hen worden gedeeld. Tevens zal aan de 
partners worden gevraagd waar bij hen, om de transitie 
naar circulaire economie te realiseren, in de komende peri-
ode vooral behoefte aan is. Deze input zal mede de basis 
vormen van de invulling van de masterclasses die 
Economie071 en gemeente Leiden voornemens zijn te 
organiseren in het najaar van 2018. Risico dat wordt gezien 
is het mogelijk niet hebben van voldoende fi nanciële mid-
delen om de masterclasses te organiseren. Eén en ander 
zal mede afhankelijk zijn van de (nieuwe) bestuurders bin-
nen Economie071 én gemeente Leiden en de bereidheid 
om voor de circulaire economie aan de lat te gaan staan.

Verkenningen rondom nieuwe projecten
Economie071 werkt aan een verbreding van haar econo-
misch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit
en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn
voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep 
omarmd als zijnde de moeite waard om verder te onder-
zoeken. Hiervoor zijn begin 2017 gesprekken gevoerd met 
zo’n 45 professionals uit onze partnerorganisaties. Dit heeft 
verkenningen opgeleverd op de drie thema’s bestaande uit 
een overzicht van landelijke trends, regionale kansen en 
een mogelijke Economie071 aanpak. De verkenningen 
vormden de basis voor het verdere gesprek en uitwerking.

Get Connected 071
De verkenningen zijn 8 juni 2017 gedeeld en concreet 
gemaakt tijdens de sessie Get Connected 071. Naast de 
professionals die we hebben gesproken, waren er ook 
andere experts uit de vakgebieden van de thema’s. 
Afkomstig uit de werkvelden onderwijs/kennis, onderne-
mers en overheid.

Van droom naar daad
Op 14 juni 2017 heeft de stuurgroep een terugkoppeling 
gekregen van Get Connected 071. Met de eigen organisa-
tiedoelen in het achterhoofd hebben de stuurgroepleden 

zich vervolgens ingetekend op de concrete acties. Het pro-
grammabureau heeft vervolgens de partners op actieni-
veau bij elkaar gebracht en bepaald hoe projecten con-
creet kunnen worden opgepakt. Een van de acties was de 
verkenning circulaire economie.

Daten en Delen Economie071
Tijdens de Daten en Delen bijeenkomst op 31 mei 2018 is 
doorgepakt op het thema circulaire economie. De work-
shop over dit thema werd goed bezocht door een brede 
vertegenwoordiging van partners uit de regio. Zowel vanuit 
de overheden, kennisinstellingen als ondernemers. 
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Projectkaart 
Bedrijventerreinen Leidse regio

Gerbrand Kuipers,
projectleider vanuit de gemeente Leiderdorp: 
“In maart sloten de zes gemeenten en het bedrijfsleven in de 
Stedelijke as Leiden - Katwijk een convenant. Daarmee hebben we 
een belangrijke stap gezet om in de toekomst voldoende ruimte voor 
bedrijven op bedrijventerreinen te garanderen. De komende maan-
den geven we uitvoering aan het convenant door een bedrijven-
terreinenstrategie voor onze regio op te stellen. Daarin leggen we 
lange termijn keuzes met elkaar vast.”

 Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?
De zes gemeenten in de Leidse regio (ofwel: Stedelijke as 
Leiden – Katwijk) lieten het afgelopen jaar een verdiepend 
onderzoek uitvoeren naar de kwalitatieve behoefte aan 
bedrijventerreinen. Uit dit onderzoek naar de match 
tussen vraag en aanbod blijkt dat de bedrijventerreinen 
belangrijk zijn voor de regionale economie. De bedrijven-
terreinen hebben in totaal een omvang van zo’n 450 
hectare en zorgen voor circa 42.500 banen en 10.000 
indirecte banen voor zowel lager, middelbaar als hoger 
opgeleiden. Het geschatte verdienvermogen van de 
terreinen in de regio bedraagt circa 5 miljard euro op 
jaarbasis.
De werkgelegenheid op de terreinen is veelal gericht op 
traditionele sectoren als de (maak)industrie, productie, 
bouw en groothandel. Daarnaast worden met name de 
binnenstedelijke terreinen vermengd met consumenten-
diensten als detailhandel, sport, leisure en dienstverleners. 
De werkgelegenheid op het Leiden Bio Science Park is 
sterk gerelateerd aan onderwijs en zorg. 
Een belangrijk deel van de lager en middelbaar opgelei-

den woont en werkt in de regio. Daarmee functioneert de 
regio voor een belangrijk deel als een “daily urban & regional 
system”. 

Het onderzoek wijst uit dat er een aanvullende vraag naar 
bedrijventerreinen bestaat. Tot en met 2030 is sprake van 
een uitbreidingsvraag, een vraag vanuit regionaal georiën-
teerde bedrijven en een vervangingsvraag als gevolg van 
transformatie. In totaal is er een ruimtevraag van 31-43 
hectare. Er is met name een vraag vanuit reguliere bedrijven 
(middelgroot, milieucategorie 3 en 4 en uit sectoren pro-
ductie, handel en logistiek), maar ook vanuit consumenten-
diensten en gelieerd aan het life science cluster. 

Na afronding van het verdiepend onderzoek sloten de zes 
gemeenten en de vertegenwoordigers van ondernemers in 
de Leidse regio op 14 maart 2018 een convenant. Daarin 
staat centraal dat voor alle milieucategorieën de beschik-
bare ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen in onze 
regio kwantitatief niet mag afnemen. Om dit te bereiken is 
afgesproken dat bij transformatie van bedrijventerrein naar 

andere functies de verloren gegane hectares volledig 
gecompenseerd moeten worden elders binnen de 
Stedelijke as. 
Ook is in het convenant vastgelegd dat de zes gemeenten, 
in samenwerking met het bedrijfsleven, in 2018 een 
bedrijven terreinenstrategie opstellen met een toekomst-
perspectief tot en met 2030. 

Welke stappen volgen?
Begin mei hebben we na een aanbestedingstraject Stec 
Groep opdracht gegeven een regionale bedrijventerrei-
nenstrategie op te stellen. Die gaat naast een regionale 
strategie een gebiedsprofi el per locatie met een doorkijk 
naar de toekomst bevatten. Gelet op de uitbreidingsvraag 
van 31-43 hectare tot en met 2030 worden ook nieuwe 
potentiële bedrijventerreinen in de Stedelijke as Leiden 
– Katwijk onderzocht. De bedrijventerreinenstrategie gaat 
eveneens in op de thema’s van de Omgevingsvisie Hart van 
Holland, zoals verstedelijking, energietransitie, mobiliteit en 
klimaat.
De bedrijventerreinenstrategie komt tot stand in samen-
werking met het bedrijfsleven. De planning is om eind 
2018 een vastgestelde bedrijventerreinenstrategie voor 
de Stedelijke as Leiden – Katwijk te hebben.

Parallel aan dit proces vindt via Holland Rijnland afstem-
ming met de subregio’s Bollenstreek en Rijn- en 
Veenstreek plaats. Deze afstemming is gericht op ontwik-
kelingen over vraag en aanbod die subregionaal overschrij-
dend en van invloed op elkaar zijn. Uiteindelijk stelt 
Holland Rijnland een bedrijventerreinenstrategie op die 
ingaat op dergelijke bovenregionale ontwikkelingen en 
afstemming hierover tussen de subregio’s.
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Welke mijlpalen voorzie je voor de eerste helft van 2018? 
We gaan vóór de zomervakantie met de relevante vakdisci-
plines vanuit de zes gemeenten om tafel. Daar willen we 
informatie ophalen over de lokale ambities voor de 
bedrijven terreinen en de andere thema’s als wonen, 
energietransitie, mobiliteit, arbeidsmarkt, de kansen en 
knelpunten enzovoort. Daarnaast houden we een eerste 
consultatieronde met de markt: we gaan in gesprek met 
de ondernemers, eigenaren en stakeholders op de bedrij-
venterreinen. 

Welke impact zullen deze activiteiten hebben?
Om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven en werkgelegen-
heid te behouden, is voldoende ruimte voor het bedrijfs-
leven nodig. Een lange termijn strategie moet daarin voor-
zien. Een goede strategie lokt investeringen en nieuwe 
vestigingen van bedrijven uit en zorgt voor een grotere 
economische slagkracht in de regio. Vanwege de regionale 
opgaven voor bedrijventerreinen, retail en wonen is een 
integrale aanpak wenselijk.

Wat kunnen de partners bijdragen?
Het project wordt in gezamenlijkheid tussen de gemeen-
ten en ondernemersvertegenwoordigers uit Economie071 
uitgevoerd. Daarnaast proberen we gedurende het proces 
de verbinding te leggen met de nieuwe thema’s van 
Economie071: Duurzaamheid en Arbeidsmarkt van de 
toekomst. 

Welke kostenstructuur wordt gehanteerd?
Economie071 is opdrachtgever. De gemeenten dragen 
fi nancieel bij op basis van inwoneraantal. 

Welke risico’s heb je in beeld en welke beheersmaat-
regelen zet je daarvoor in?
De ruimte in de regio is schaars. Diverse regionale opgaven 
doen een beroep op deze schaarse ruimte: wonen, bedrij-
venterreinen, retail. De uitdaging is de schaarse ruimte in 
de regio zo te benutten dat aan alle opgaven kan worden 
voldaan. Dat is dan ook de reden dat we de verbindingen 
leggen met de verschillende thema’s in de bedrijventerrei-
nenstrategie en de ruimtelijke opgaves in samenhang te 
bekijken. 

De urgentie
Bedrijventerreinen zijn van belang voor een goed functio-
nerende economie. Bedrijven zorgen voor 42.500 directe 
en 10.000 indirecte banen in de Leidse regio. Dit is een 
derde van de werkgelegenheid. De Leidse regio wil dan 
ook dat haar bedrijventerreinen goed aansluiten bij de 
vraag van de markt. Alle feiten en cijfers zijn bekend, we 
hebben regionale afspraken met elkaar gemaakt en nu 
is het zaak om door te pakken om ondernemers en eige-
naren perspectief te bieden voor de toekomst. 

De opdracht
Het opstellen van een bedrijventerreinenstrategie voor de 
Stedelijke as Leiden – Katwijk met een toekomstperspec-
tief tot en met 2030, die in samenspraak met het bedrijfs-
leven tot stand komt.

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever: Willem Joosten, wethouder 
gemeente Leiderdorp
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071

Ambtelijk projectleider: Gerbrand Kuipers, gemeente 
Leiderdorp
Projectboard Bedrijventerreinen Leidse regio: wethouders 
gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Voorschoten, Zoeterwoude, VNO NCW Rijnland, Leidse 
Koepel van Ondernemersverenigingen, de KOV en 
Ondernemersvereniging BSP.
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Projectkaart 
Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt

Joost Bruggeman,
projectleider vanuit mboRijnland: 
‘De arbeidsmarkt is volop in beweging. Er is sprake van grote 
tekorten in met name de sectoren techniek, ICT, zorg en onderwijs. 
Technologische ontwikkelingen gaan snel. De uitdaging voor het 
onderwijs is om snel te kunnen anticiperen op de veranderende 
vraag en ontwikkelingen. Dat vraagt om nauwe samen werking van 
zowel het onderwijs, de ondernemers als de gemeenten.’

Twee thema’s 
Binnen het project is gekozen voor de thema’s innovatie en 
technologische ontwikkelingen die als speerpunten dienen 
voor het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs 
op de arbeidsmarkt. 

Innovaties en technische ontwikkelingen volgen elkaar snel 
op. De benodigde kennis en vaardigheden van werkne-
mers verandert hierdoor. Beroepen veranderen, verdwijnen 
en (combi-beroepen) ontstaan. Studenten moeten de ver-
eiste kennis en vaardigheden leren en voorbereid worden 
op een steeds veranderende arbeidsmarkt. Na het diploma 
volgt een leven lang leren. Docenten hebben hiervoor 
actuele kennis en vaardigheden nodig. Om te weten welke 
dat zijn is het belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven 
elkaar goed kennen. Verder zullen werknemers mogelijk-
heden moeten krijgen voor om- en bijscholing. 
De projectleden hebben in de afgelopen periode bestaan-
de initiatieven rond deze thema’s in kaart gebracht en 
nieuwe initiatieven ontwikkeld.  

De arbeidsmarkt-thema’s zijn het uitgangspunt geweest 
voor het opstarten van diverse laagdrempelige initiatieven. 
Deze zijn gedurende het schooljaar 2017-2018 geïmple-
menteerd en worden beschouwd als afgerond binnen het 
project. 

Vervolg van het project
Het project Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt wordt 
omgevormd naar een brede Kenniskring waar onderwijs, 
werkgevers en lokale overheden elkaar periodiek ontmoe-
ten. Innovaties en tekorten op de regionale arbeidsmarkt 
blijven centrale thema’s. De Kenniskring is vooral bedoeld 
als een relatienetwerk waarin partijen elkaar weten te vin-
den, ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen over onder-
werpen waar men ieder voor zich mee bezig is, waar men 
vraagstukken voor kan leggen, kan sparren, inspireren en 
uitdagen.
De Kenniskring wordt twee keer per jaar georganiseerd, 
telkens met een specifi ek onderwerp. Dat kan de snel ver-
anderende arbeidsmarkt 071 zijn en hoe kwaliteitsagen-
da’s van het onderwijs daarop aansluiten. Of thema’s als 
global citizinship onderbrengen in curricula en internatio-

nalisering, maar ook hoe aan te sluiten op thema’s als 
duurzaamheid en circulaire economie. De Kenniskring 
beoogt niet de oplossingen aan te dragen, maar wel de 
uitwisseling te bevorderen binnen de triple helix.

De Kenniskring zal naast een vaste kern van partners een 
wisselende samenstelling kennen door partijen te betrek-
ken waar verbinding mee te maken valt en/of waar overlap 
is. Te denken valt aan de deelnemers aan de masterclass 
“Arbeidsmarkt van de toekomst” die in het voorjaar van 
2018 is verzorgd op initiatief van programmabureau 
Economie071. De eerstvolgende kenniskring staat gepland 
voor 21 juni. 

Welke kostenstructuur wordt gehanteerd?
De organisatie van de Kenniskring vraagt capaciteit van de 
projectleider en communicatieadviseur van de initiërende 
partner: mboRijnland. Evenals een beperkt budget voor de 
invulling van het inhoudelijke programma. Er wordt 
gewerkt met gesloten beurzen en de inzet ligt bij de diver-
se ketenpartners die trekker zijn per deelproject/initiatief. 
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De urgentie
De huidige arbeidsmarkt laat twee belangrijke trends zien: 
In een aantal sectoren wordt er een tekort aan arbeids-
krachten verwacht of is er al een tekort én innovaties en 
technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Voor een 
gezonde economische ontwikkeling is beschikbaarheid 
van voldoende goed gekwalifi ceerd personeel in de Leidse 
regio essentieel. Om dit te bereiken is het belangrijk dat 
het onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeids-
markt. Hiervoor is kennis van de huidige en toekomstige 
arbeidsmarkt en samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven essentieel. Dit is de focus van project 
Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt van Economie071.

De opdracht 
Bijdragen aan een goede aansluiting van het onderwijs op 
de arbeidsmarkt.
Dit project is een bijzondere tussen de andere projecten 
van Economie071. Waar de andere projecten een project 
op zich zijn, is het project Aoa een Kenniskring en project-
groep in één. De groep Aoa initieert en bundelt initiatieven 
en is een denktank en expertisegroep dat focust op 
belangrijke trends op de arbeidsmarkt en de gewenste 
aansluiting van het onderwijs hierop. In 2017 zijn twee 
arbeidsmarkt-thema’s gekozen en is er gestart met 
verschillende initiatieven. Naast een kenniskringbijeen-
komst met de Economie071 partners is er in oktober 2017 
een kenniskringbijeenkomst georganiseerd voor alle 

betrokkenden uit de regio. In juni 2018 vindt de eerste van 
de twee kenniskringen van 2018 plaats.

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever: Ricardo Winter, mboRijnland
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071
Projectleider: Joost Bruggeman, mboRijnland
Projectboard: alle organisaties en bedrijven die inhoudelijk 
initiatieven ontwikkelen op de gestelde focus binnen het 
thema Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 
Tot nu toe zijn betrokken Universiteit Leiden, Hogeschool 
Leiden, SKOL Bonaventura, Gemeente Leiden, Rabobank 
Leiden-Katwijk, Ons Platform, mboRijnland en VNO-NCW.
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Projectkaart 
Centrum voor Vitaliteit

Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?
Inmiddels hebben meer dan 140 regionale vitaliteitsonder-
nemers gebruik gemaakt van het CvV-open loket, op 
woensdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zij zijn hierdoor aan-
gesloten bij ons 071 netwerk van vitaliteitsondernemers.

De Startup Track ‘Vitaliteit en leefstijl als medicijn’ 
(‘coaching bij ontwikkeling van idee/ eerste schets pro-
duct/ dienst tot gevalideerde vitaliteitsdienst of –product’) 
wordt 2x per jaar georganiseerd. Er zijn inmiddels twee 
tracks geweest, een derde loopt nog. Inmiddels hebben 
in totaal 22 vitaliteitsondernemers deel genomen. In het 
project wordt structureel samengewerkt met de Rabobank 
Leiden-Katwijk, Innovation Quarter, TNO en PLNT (voor-
heen HUBspot). Het CvV is eindverantwoordelijk organisa-
tor van de Startup Track. 

Het eerste Vitaliteitsevent071 is, in samenwerking met 
het bedrijf Health Events, in januari 2018 georganiseerd bij 
Hogeschool Leiden. Tijdens deze events worden mensen 
bewust gemaakt van vitaliteitsvraagstukken (‘awareness 
creëren’), geïnformeerd over hoe je je vitaliteit kunt verster-

ken, kunnen ze zelf hun vitaliteit laten meten en komen 
ze in contact met regionale ondernemers en hun vitali-
teitsdiensten en –producten. Partijen kunnen (tegen 
betaling) door het CvV een Vitaliteitsevent071 op maat 
laten organiseren. 

Op 24 mei is het online-platform gelanceerd, dit is een 
platform met vraag en aanbod vitaliteitsproducten en 
–diensten, (‘gemakkelijk aan kunnen bieden en vinden 
van vitaliteitsproducten en –diensten in regio 071’). Hier 
zullen (in de toekomst idealiter) alle vitaliteitsproducten en 
– diensten uit de 071-regio te vinden zijn. Net als regionale 
vitaliteitsevents. Ook kunnen ondernemers en de website-
bezoekers elkaar hier vinden. 

Het Healthcoins project (door belonen de vitaliteit 
versterken en met Healthcoins betalen bij regionale vitali-
teitsondernemers) is gestart met inmiddels vier partijen 
die voor drie jaar participeren in het project (de gemeenten 
Leiderdorp en Zoeterwoude, Rabobank Leiden-Katwijk en 
Hogeschool Leiden). Op 24 mei vond tevens het CvV event 
plaats, over het fi nancieren  van vitaliteitprojecten. 

De eerste gesprekken over regionale samenwerking met 
de GGD en het LUMC over anti-rook beleid, zijn gestart. 
Met de gemeente Voorschoten zijn we bezig met het 
exploreren van de mogelijkheden van het ontwikkelen van 
een Living Lab Voorschoten voor ouderen, in samenwer-
king met alle lokale stakeholders, inclusief ondernemers 
en burgers. 

Diverse studenten (aantal: 47) hebben praktijkgericht 
onderzoek gedaan in CvV-projecten, samen met CvV-
medewerkers, docenten en ondernemers (onder meer 
m.b.v. meetinstrumenten om vitaliteit adequaat te kunnen 
meten). 

Inmiddels is het CvV een Living Lab Vitaliteit van Medical 
Delta en nemen we deel aan Vitale Delta (een SIA-RAAK 
project van 8 jaar gericht op het versterken van vitaliteit in 
Zuid- Holland). Het betreft een netwerk van 4 hogescholen 
en 19 lectoren; waarbij studenten, docenten en onderzoe-
kers uit de 4 hogescholen (meer) samenwerken; en zijn we 
ambassadeur en partner van NeLL (Nationale e-health 
Living Lab). Hogeschool Leiden zal na de zomer starten 
met een kenniscentrum Vitaliteit En Eigen Regie (VEER).

Welke stappen volgen?
De startup track ‘Vitaliteit en leefstijl als medicijn’ zal verder 
worden verbeterd en de vierde track gaat na de zomer van 
start. Een tweede en derde Vitaliteitsevent071 wordt in het 
najaar 2018 gehouden.

We gaan alle vitaliteitsondernemers in regio 071 uitnodi-
gen om met hun vitaliteitsproducten en –diensten binnen 
het online platform en het vitaliteitsondernemers-netwerk 
te participeren. We gaan verder met het uitrollen van het 

Erik Baars,
projectleider vanuit Hogeschool Leiden: 
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Healthcoins project in de Leidse regio, en streven naar 
minimaal nog zes extra partijen die gedurende drie jaar 
meedoen. De eerste projecten om de vitaliteit van werk-
nemers, studenten en ouderen te versterken, gaan van 
start. Het CvV zal regionaal in diverse projecten als network 
facilitator gaan optreden. 

Welke mijlpalen voorzie je voor de tweede helft van 
2017? (of go / no go moment)
Belangrijke mijlpalen voor het komende half jaar zijn: 
• het vullen van het online-platform met idealiter alle 

vitaliteitsproducten en –diensten uit regio 071;
• het implementeren van het Healthcoins project met 

partners en het uitbreiden van het aantal partners voor 
het driejarig project;

• de organisatie van verschillende Vitaliteitsevents071;
• het starten met vitaliteitsprojecten voor en met 

werknemers, studenten en ouderen; 
• het aanbieden van vitaliteitsprojecten voor kleine 

ondernemers;

• het bijdragen aan de regionale anti-rook strategie;
• het concretiseren van de samenwerking in de netwer-

ken Vitale Delta en Medical Delta, en met NeLL en het 
kenniscentrum VEER;

• het met de Economie071-stakeholders vaststellen op 
welke wijze het CvV na 2018 voortgang kan vinden.

Welke impact zullen deze activiteiten hebben?
Toename van de transparantie en vindbaarheid van vitali-
teitsondernemers met hun producten en diensten in regio 
071, leidend tot omzetgroei. Toename van de vitaliteit van 
werknemers, studenten en ouderen door specifi eke projec-
ten en het project Healthcoins. Nieuwe samenwerkingen 
rondom lokale vitaliteitsvraagstukken.

Wat kunnen de partners bijdragen?
De Economie071-partners kunnen concreet 
bijdragen door: 
• met mensen en kennis te participeren in de organisatie-

netwerken waarin de vragen en behoeften van doel-

De urgentie
Life Sciences & Health is een zeer belangrijke sector voor de 
Leidse regio-economie. Vanuit het oogpunt van versterking 
van de economische structuur, is het wenselijk dat er een 
nieuwe, aanvullende sector wordt gekozen. In het kader 
van de economische agenda wordt daarom gekeken of 
vitaliteit kansen biedt.

De opdracht
Het Centrum voor Vitaliteit (CvV) heeft het doel zichtbaar 
bij te dragen aan de regionale Leidse economie. Aan het 
eind van 2018 heeft het Centrum voor Vitaliteit de volgen-

de twee doelen bereikt:
• een toename aan economische activiteiten rond het 

thema ‘Vitaliteit’ in de Leidse Regio.
• een verbetering van de vitaliteit van burgers, studenten 

en werkenden in de Leidse regio.

Projectstructuur
Bestuurlijke opdrachtgevers: Nico van Tol, directeur van de 
Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden.
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071.
Projectleider: Erik Baars, Hogeschool Leiden.
Project team: lectoren Erik Baars en John Verhoef, project-

medewerkers
Niek Ritzen en Alice van Liemt, (Hogeschool Leiden), 
Jan Willem Faessen (eHealthCompany),
Projectboard: wethouders Nanning Mol (gemeente 
Voorschoten) en Willem Joosten (voorheen: Kees 
Wassenaar) (gemeente Leiderdorp) en beleidsmede-
werkers van beide gemeenten
Betrokken (externe) partners: bedrijven, LUMC, TNO, 
eHealthCompany, Innovation Quarter, HUBspot, 
Healthcoins, Rabobank Leiden Katwijk.

groepen (ouder wordende mens, werknemer, etc.) in de 
Leidse regio worden geëxploreerd (bijdragen van 
gemeenten, zorginstellingen, etc.);

• actief te participeren in projecten van het CvV 
(bijdragen van alle partners);

• te participeren in onderzoek t.b.v. (bijdragen van 
kennisinstellingen);

• hun netwerken in contact te brengen met het CvV 
(bijdragen van alle partners);

• in algemene zin actief te participeren in de activiteiten 
van het CvV (zie www.centrumvoorvitaliteit.nl).

Welke kostenstructuur wordt gehanteerd?
Het Centrum wordt tot eind 2018 gefi nancierd door bij-
dragen van Hogeschool Leiden, vijf gemeenten in de 
Leidse regio en een aanjaagbudget van Economie071. 

Welke risico’s heb je in beeld en welke beheersmaat-
regelen zet je daarvoor in?
Op dit moment zijn er geen grote risico’s.
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Projectkaart 
Professioneel Expat Centre 

Corine van der Ceelen, 
manager Expat Centre Leiden (ECL): 
‘Na de 500 inschrijvingen van vorig jaar, hebben we in de eerste 
vier maanden van 2018 een stijging gezien van 94%. Dit is bijna het 
dubbele aantal inschrijvingen ten opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar. Een fantastisch resultaat!’

Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?
In 2017 hebben we 562 expats uit de regio ingeschreven en 
van een Burgerservicenummer voorzien. 
Dit waren expats uit Leiden (512), Katwijk (12), Leiderdorp (18), 
Oegstgeest (14), Voorschoten (4) en Zoeterwoude (1). Het aan-
tal inschrijvingen heeft in de loop van 2017 een stijgende lijn 
laten zien, waarbij de tweede helft van het jaar goed was voor 
70% van het aantal inschrijvingen. Dit komt omdat de twee-
de helft van het jaar populairder is voor een internationale 
verhuizing en omdat we beter bekend zijn geworden. 

Behalve de inschrijving met gelijktijdige afgifte van het 
Burgerservicenummer, geven we ook informatie en hulp bij 
vragen. HR support is opgestart; de eerste stappen zijn gezet 
door contact op te nemen met bedrijven.
Natuurlijk gaan we door met het bieden van een ‘home-
away-from-home’ voor de internationals in de regio door het 
organiseren van events. Events organiseren we zelfstandig of 
met andere partijen uit de regio. Zelfstandig georganiseerde 
events zijn bijvoorbeeld Expat500, waar we de 500e inschrij-
ving hebben gevierd, of het eerste Welcome event uit de 
geschiedenis van het ECL, dat in april plaatsvond. Bij het 
Welcome Event heeft de Burgemeester van Leiden de inter-

nationals welkom geheten namens de zes gemeenten uit de 
regio. Voorbeelden van events die we samen met andere 
partijen hebben georganiseerd zijn networking events (met 
het Leiden Bio Science Park) en het onderwijs event (met de 
gemeente Leiden).
Events zijn erop gericht de internationale community te vor-
men; enerzijds voor internationals zelf, anderzijds voor bedrij-
ven en partners van het ECL. Ondanks de totaal verschillende 
doelgroepen, zijn beide belangrijk.

Het businessplan vereist fi nanciering van bedrijven, daarom 
heeft het ECL een partnerprogramma voor serviceproviders 
ontwikkeld. Er staan diverse sponsoren op de website 
genoemd in verschillende categorieën. De fi nanciering vanuit 
serviceproviders is een van de randvoorwaarden van 
Stuurgroep Economie071 voor verdere fi nanciering vanaf juni 
2019. Hier hebben we in de eerste helft van 2018 veel aan-
dacht aan besteed. Dit heeft geleid tot een mooie groei van 
het sponsorbedrag. Gebleken is wel dat té snelle groei niet 
noodzakelijk goed is, omdat we het als organisatie wel aan 
moeten blijven kunnen. Voor het verkrijgen van sponsorgeld 
is namelijk ook een grote tegenprestatie nodig, die uren kost. 
Een andere voorwaarde van Stuurgroep Economie071 was 

het verkrijgen van gelden van werkgevers. Dit doen we door 
fees te gaan heffen op de dienstverlening van het ECL. 
Economie071 heeft daartoe een bijdrage gedaan van € 
25.000, die gebruikt wordt voor het ophalen van juridisch 
advies, het aanpassen van systemen en het inhuren van een 
projectleider die dit alles regelt. We liggen op schema voor 
invoering van fees per 1 oktober 2018.

Het marketingplan 2017 is uitgevoerd. Alle acties zijn afgehan-
deld (o.a. welcome pack ontwikkeling, advertenties, NRC 
kennisbijlage, website en huisstijl vernieuwing). De e-learning 
(een Engelstalige tool voor internationals om via computer 
kennis te maken met de regio) zal binnenkort opgeleverd 
worden. Het boekje Expat Essentials, dat aan elke internatio-
nal wordt meegegeven in het welcome pack was begin dit 
jaar klaar. Dit is een geweldig mooi en professioneel ogend 
hardcover boekje geworden. 
Het marketingplan 2018 is opgesteld en de start met de uit-
voering is gemaakt. Hierin is meer aandacht opgenomen 
voor het organiseren van events en het uitbouwen van de 
naamsbekendheid.

Daarnaast wordt het ECL als kenniscentrum ingeschakeld 
voor vraagstukken rondom internationaal onderwijs in de 
regio en internationalisering in het algemeen (Leiden 
Kennisstad). Het ECL bouwt, samen met de gemeenten uit 
de regio een relatie op met partijen als Innovation Quarter en 
het International Community Platform.

Het afgelopen half jaar is het ECL besproken in de Stuurgroep 
Economie071. Afgesproken is dat het ECL langer de tijd krijgt 
om zichzelf te bewijzen, door de fi nanciering te verlengen 
van eind mei 2019 (einde van het huidige convenant) tot en 
met eind 2020. De manager Corine is bij alle elf partijen 
langsgegaan en heeft daar vragen opgehaald en de laatste 
stand van zaken gedeeld. Dit alles heeft geleid tot een aan-
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passing van de tussenrapportage tot een rapport ‘Evaluatie 
en Advies’ van april 2018. Dit rapport vraagt om een structure-
le bijdrage van de elf betrokken partijen. In de gesprekken is 
fi nanciering gevraagd en in de meeste gevallen ook toege-
zegd. Vanaf 1 juni 2019 is het ECL offi cieel geen project meer 
van Economie071. Het convenant en de dienstverleningsover-
eenkomst dienen verlengd te worden. De stukken hiervoor 
zullen één dezer dagen bij de bestuurders van de elf partici-
perende partijen worden ingediend. Indien alle partijen de 
gevraagde bedragen accorderen (wat grotendeels al is 
gebeurd), kunnen we naar de toekomst gaan kijken en ons in 
gaan zetten om andere gemeenten aan te gaan sluiten.

Welke stappen volgen?
Communicatie naar bedrijven blijft hoog op de agenda staan. 
Het ECL is sinds kort onderdeel van de organisatie van Leiden 
International, een netwerkoverleg van directeuren van inter-
nationale bedrijven in Leiden en de regio. Twee maal per jaar 
wordt er een CEO-breakfast of ander netwerk event georga-
niseerd, waarin het ECL podium kan pakken en voor naams-
bekendheid in de top van de bedrijven kan zorgen.

We gaan, als alle gevraagde bijdragen geaccordeerd zijn, 
inzetten op het aansluiten van andere gemeenten: Teylingen, 
Noordwijk en Alphen a/d Rijn.

Daarnaast leven er ideeën over het ontwikkelen van een cor-
porate programma, waarbij bedrijven bijvoorbeeld taallessen, 
culturele trainingen, dual career cursussen (loopbaanadvies 
voor partners van expats) en meer via het ECL in kunnen 
kopen. Het CEO-overleg Leiden International kan hierbij inge-
zet worden om informatie op te halen over de behoefte van 
de bedrijven en om fi nanciële steun te verkrijgen van die 
bedrijven om dit verder uit te gaan werken. Dit is op dit 
moment nog in een prematuur stadium maar zal in 2019 
wellicht tot resultaten gaan leiden.

Welke mijlpalen voorzie je voor het komende half jaar? 
• Verlenging van het convenant Expat Centre Leiden met 

de periode 1 juni 2019 tot eind 2020, door structurele 
toezegging van alle betrokken partijen.

• Ontwikkelen van materialen die kunnen helpen bedrij-
ven naar de Leidse regio te halen. Te denken valt hierbij 
aan bedrijven die zich, in het kielzog van de European 
Medicines Agency (EMA), in Nederland en op het Bio 
Science Park willen vestigen.

• Heffen van fees vanaf 1 oktober 2019.

• We gaan een plan opstellen met alle participerende 
gemeenten, hoe we de naamsbekendheid van het ECL 
kunnen vergroten, waardoor er zich meer expats uit de 
zes gemeenten in gaan schrijven op het ECL.

• En op wat langere termijn Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) aanwezigheid op het ECL 
(afhankelijk van intern IND-besluit en timing).

Welke kostenstructuur wordt gehanteerd?
Conform vastgesteld Businessplan (juni 2016-juni 2019). De 
volgende stap is het verlengen van het convenant tot eind 
2020.

Welke risico’s heb je in beeld en welke beheersmaatre-
gelen zet je daarvoor in? 
De verschillende partijen hebben eind 2017 toegezegd bij te 
blijven bijdragen aan het ECL. Uitzondering is gemeente 
Voorschoten door de fi nanciële positie van deze gemeente. 
Door de wisseling van colleges is het van belang dat nieuwe 
portefeuillehouders goed geïnformeerd worden over het 
project ECL en voortzetting hiervan. Het rapport ‘Evaluatie en 
Advies’ van april 2018 draagt hieraan bij.
De lobby bij de IND om aanwezigheid op het ECL voor elkaar 
te krijgen is nog niet succesvol geweest door bezuinigingen 
bij de IND. Aanwezigheid van IND is echter voor de fi nanciële 
situatie van het ECL wel van cruciaal belang. Hierover wordt in 
juli 2018 meer informatie verwacht. Het succes van het Expat 
Centre is afhankelijk van doorverwijzing door partners (lees 
gemeenten). We blijven hierover met hen in gesprek.

Laura Platte,    
projectleider vanuit de gemeente Oegstgeest:  
‘De dienstverlening op het Expat Centre werpt zijn vruchten af en 
steeds meer expats uit de regio weten het ECL te vinden. Het inter-
nationale vestigingsklimaat is dus zeker gebaat bij dit project en dat 
is precies wat we met Economie071 willen bereiken: een sterke en 
internationale kennisregio’. 
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Projectkaart 
Professioneel Expat Centre 

De urgentie
Het aantal kenniswerkers uit andere landen dat in 
Nederland werkt is de laatste jaren enorm gegroeid. 
De Leidse regio heeft elk jaar een gemiddelde stijging van 
8% in het aantal kenniswerkers. Tussen 2009 en 2015 is het 
aantal kenniswerkers gestegen met 48% (ten opzichte van 
37% over heel Nederland) tot 2612. Als daar het aantal 
ondernemers, wetenschappelijk onderzoekers, geprivile-
gieerden en zoekjaarstudenten bij wordt opgeteld om het 
totaal aantal expats te krijgen, hebben we ongeveer 3600 
werkende expats in de Leidse regio (circa 5000 inclusief 
partners en kinderen).

De opdracht
Het realiseren van een Expat Centre voor de Leidse regio 
dat niet alleen functioneert als één centraal punt voor 
internationale werknemers en bedrijven, maar zich ook 
ontwikkelt tot kenniscentrum voor ondernemers, over-
heden en de onderwijs- en kennisinstellingen. Het ECL 
levert zo een belangrijke bijdrage aan het internationale 
vestigingsklimaat in de Leidse regio.

Projectstructuur
Bestuurlijke opdrachtgevers: portefeuillehouder Economie 
gemeente Oegstgeest, LUMC
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, programma-
manager Economie071
Manager: Corine van der Ceelen, Expat Centre Leiden
Projectleider: Laura Platte, gemeente Oegstgeest
Projectboard: alle gemeenten, LUMC, Universiteit, OV BSP
Externe partners: Leiden Marketing, bedrijven
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Projectkaart 
Regionale visie op Retail en Werklandschappen 

Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?
Via een intensief en interactief proces heeft h et Expertteam 
Winkelgebieden in de periode april tot november 2017 
samen met de stakeholders gewerkt aan het opstellen van 
de plannen en strategieën. In de eindrapportage staan de 
belangrijkste resultaten en ontwikkelstrategieën vermeld. 
Daarnaast zijn de regiobrede aanbevelingen opgenomen. 
De daadwerkelijke actieplannen van de afzonderlijke win-
kelgebieden zijn als bijlage bij het rapport gevoegd. 

Op 17 november 2017 heeft de Stuurgroep de defi nitieve 
rapportage besproken. Daarmee is fase 1 van de Uitvoering 
Regionale Retailvisie afgesloten. De Stuurgroep heeft inge-
stemd met de algemene ontwikkelstrategieën en aanbe-
velingen in het rapport. Afgesproken is dat de vertegen-
woordigers er binnen hun eigen organisatie zorg voor 
dragen dat wordt bijgedragen aan de uitvoering van de 
aanbevelingen en actieplannen. Dit is fase 2. Deze tweede 
fase heeft een doorlooptijd van 2 tot 2,5 jaar. 

Eén van de regiobrede aanbevelingen was dat de uitvoering 
van de actieplannen (fase 2) regionaal wordt ondersteund 

Ton Orleans, 
projectleider vanuit de gemeente Zoeterwoude: 
‘Sinds de start van de Retailvisie is het economisch tij gelukkig 
gekeerd en is er weer meer élan om te ondernemen. Tegelijkertijd 
gaan de ontwikkelingen die aan de visie ten grondslag liggen, door. De 
uitdaging is om de nieuwe energie om te zetten in een winkelstructuur 
die gericht is op de toekomst. Regionaal afstemmen vinden wij daarbij 
van groot belang.’

(waar nodig) en gecoördineerd. Dit vereist een organisatie 
op regionaal niveau, gezamenlijk gefi nancierd door 
gemeenten en ondernemers/eigenaren. Om dit te realiseren 
was voorgesteld eerst een kwartiermaker aan te stellen. 
Op voorstel van de ondernemersorganisaties stemde de 
Stuurgroep ermee in dat het kwartiermakerschap werd 
belegd bij de ondernemers. In deze fase moest ook duidelijk 
worden hoe de projectstructuur voor fase 2 eruit gaat zien.

De Koepel van ondernemersverenigingen in de Leidse 
Regio heeft de behoefte aan regionale ondersteuning en 
de daarvoor benodigde fi nanciering nader onderzocht. 
Zij voerden gesprekken met de betreffende ondernemers 
(winkelgebieden uit Actielijn A) en trokken daaruit de con-
clusie dat er onvoldoende draagvlak is voor een regionaal 
coördinatiepunt. Wel wordt belang gehecht aan het 
hebben van een lokale vraagbaak. Accountmanagers, 
bedrijvencontactfunctionarissen en vertegenwoordigers 
van ondernemersverenigingen / ondernemersfondsen 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Ook wordt het 
uitwisselen van kennis en ervaring (bijvoorbeeld middels 
een werkconferentie) positief beoordeeld. De Koepel is van 

mening dat de huidige projectstructuur accuraat is (met 
vertegenwoordigers van de gemeente en een vertegen-
woordiging vanuit de Koepel).

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland wordt onder-
zoek gedaan naar de PDV-locaties (doelgerichte winkel-
gebieden) in de provincie. Ambtelijk is met de provincie 
gesproken over de eerste resultaten. 

Welke stappen volgen?
Binnenkort – wanneer de nieuwe colleges van burgemees-
ter en wethouders in de gemeenten zijn gevormd –zal de 
Stuurgroep zich buigen over de resultaten en conclusies 
van het onderzoek van de Koepel Leidse Regio. Ook zal 
een stand van zaken worden gepresenteerd van de uitvoe-
ring van de actieplannen in de winkelgebieden.

Momenteel wordt de eerste stap gezet tot een gezamenlij-
ke uitvoering van Actielijn C (doelgerichte winkelgebieden). 
Daarnaast ligt er nog het streven om te komen tot een 
systeem van Retailmonitoring. De werkgroep zal een voor-
stel doen hoe dit te ontwikkelen.

Welke kostenstructuur wordt gehanteerd?
Het Actieplan dat bij de Retailvisie hoort, bevat een begro-
ting. Deze begroting is gebaseerd op de uitvoering van de 
drie Actielijnen door de inhuur van een of meerdere exter-
ne bureaus. De kostenverdeling vindt plaats op basis van 
inwonertal. Voor fase 2 is in deze begroting een bedrag van 
€ 170.000 geraamd, verdeeld over de actielijnen B en C. 
Zoals is gebleken uit het onderzoek van de Koepel Leidse 
Regio is er onvoldoende (fi nancieel) draagvlak voor coördi-
nerende activiteiten voor actielijn A. De uitvoering van de 
actieplannen zelf wordt gefi nancierd door de betrokken 
stakeholders.



Categorie: lopend project

Welke risico’s heb je in beeld en welke beheersmaat-
regelen zet je daarvoor in? 
We moeten energie blijven steken in het verkrijgen en 
behouden van draagvlak van alle ondernemers in de 
Leidse regio. Dit lag in eerste instantie in handen van 
de ondernemers(verenigingen) zelf en dat zal – zonder 
regionaal coördinatiepunt – ook in de toekomst het geval 
zijn. De Stuurgroep Retailvisie monitort de voortgang.

De urgentie
Steeds meer winkels hebben het moeilijk. Niet alleen door 
de crisis, maar ook omdat consumenten ander gedrag 
vertonen. Zij winkelen online, gaan naar grotere winkelcen-
tra in andere steden of kopen hun kleding in massale out-
letcentra. De leegstand van winkels neemt dan ook toe. En 
dat leidt tot een minder aantrekkelijk winkelgebied.

De opdracht
Het sterker en toekomstbestendig maken van de winkelge-
bieden in de Leidse regio is de opdracht. De visie is in 2016 

vastgesteld in alle deelnemende gemeenten. Nu volgt een 
gezamenlijke uitvoering onder de vlag van Economie071. 
Hierbij wordt gewerkt aan drie Actielijnen:
• Actielijn A: sterker maken wat sterk is;
• Actielijn B: mogelijkheden verkennen voor winkelgebie-

den buiten de hoofdwinkelstructuur;
• Actielijn C: verminderen van vierkante meters op de 

perifere locaties.

Projectstructuur
Bestuurlijke opdrachtgever: Ton de Gans, gemeente 

Zoeterwoude.
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071.
Ambtelijk projectleider: Ton Orleans, gemeente 
Zoeterwoude.
Projectboard Retailvisie: wethouders gemeenten, 
Koepel Leidse regio, KOV.
Aanspreekpunten: 
• Actielijn A: gemeente Katwijk
• Actielijn B: gemeente Leiden
• Actielijn C: gemeente Leiderdorp
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Projectkaart 
Be Good And Tell It

Martijn Bulthuis, 
Projectleider Leiden Marketing: 
‘Wij zijn bijzonder trots als penvoerder van deze samenwerking 
te mogen optreden. De energie bij de partners en de positieve 
grondhouding bij de achterban is zeer motiverend. Er begint echt 
geloof te ontstaan in deze Stad+Kust destinatie, tevens groeit het 
besef dat we samen ook echt een regio vormen.’



Categorie: lopend project

Leiden European City of Science in 2022
In 2022 mag Leiden het prestigieuze congres ‘Euroscience 
Open Forum’ (ESOF) organiseren. ESOF staat voor de groot-
ste multidisciplinaire wetenschappelijke bijeenkomst van 
Europa. Wetenschappers, beleidsmakers, wetenschapsjour-
nalisten wereldwijd zullen de stad bezoeken en contacten 
leggen voor samenwerking. De organiserende stad van 
ESOF mag zich een jaar lang ‘European City of Science’ 
noemen. In de steden die al eerder ESOF organiseerden 
verdubbelde in dat jaar het aantal bezoekers. Naast de 
grote zichtbaarheid van de stad en de profi lering van 
Leiden als internationale kennisstad, kunnen we in de 
Leidse regio ook een grote economische spin-off verwach-
ten, zo leert de ervaring in andere steden.

Urgentie
De Leidse regio kenmerkt zich door een hoge kwaliteit van 
leven, voor zowel bewoners als ook voor toeristen. Maar 
ook door kennis. Zowel in de Bio Sciences, in Health en 
Space. Het is een plek waar talent, kennis en innovatie bij 
elkaar komt. Alleen door samen op te trekken kun je deze 
unique selling points goed onder de aandacht krijgen bij 
de diverse (internationale) doelgroepen.

De opdracht
Het project vertrekt vanuit drie routes:
• Eenduidige economische profi lering
De eerste route gaat over de vraag hoe we de regio profi leren 
in de provinciale marketing richting nieuwe bedrijven, ontwik-
kelaars en investeerders. Hier wordt met name ingezet op de 
strategische samenwerking met Innovation Quarter en de de 

MRDH voor het verwerven van een goede positionering daar-
binnen van de Leidse regio.
• Top of mind bezoekersdestinatie
De tweede route gaat vooral over het vormen en vermarkten 
van een logische destinatie voor bezoekers. Samen met gele-
genheidspartners Wassenaar en Noordwijk, vormt de Leidse 
regio een Stad + Kust propositie, bedoeld om in een buiten-
land (primair Duitsland) te positioneren. Daarbij vormen kern-
waarden en iconen als de tulp, cultuur, kennis, kust en vrijheid 
verbindende en onderscheidende elementen. Een product/
markt combinatie die ook op de binnenlandse markt tot 
kansen zal leiden.
• Intrinsieke regioambassadeurs
De derde route betreft de verbinding van de regio, met de 
bewoner als doelgroep. De bewoner die zich uitgenodigd 
voelt bij haar buurgemeenten, die zich trots voelt op geza-

menlijke prestaties, die buiten de
regio een ambassadeursrol aanneemt als trotse burger. Deze 
bewoner is pure pr én bezoeker in een.
Projectstructuur
Bestuurlijke opdrachtgevers: wethouder Yvonne van Delft 
(gemeente Leiden) en de wethouders economie van de 
gemeente Katwijk en Oegstgeest (ivm de verkiezingen nog 
niet ingevuld).
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071
Projectleider: Martijn Bulthuis, Leiden Marketing
Projectboard: wethouder Yvonne van Delft van de 
gemeente Leiden, en de wethouders economie van de 
gemeente Katwijk en Oegstgeest (momenteel niet inge-
vuld), Leiden Marketing, Katwijk Marketing, Noordwijk 
Marketing, dorpsmarketing Oegstgeest en gemeente 
Wassenaar.

Zomereditie Stad + Kust
In april viel bij zo’n 200.000 adressen in de regio de twee-
de editie van het magazine Stad + Kust in de brievenbus. 
Dit magazine brengt mooi in beeld wat er te doen is in de 
Leidse regio. Met inspiratie, uittips en leuke en verrassende 
verhalen. Dit magazine wordt twee keer per jaar gratis 
huis-aan-huis bezorgd. De uitgave Stad + Kust is een onder-
deel van project Be Good And Tell It. Initiatiefnemers van 
deze uitgave zijn Katwijk marketing, Leiden Marketing en 
Noordwijk Marketing. Dorpsmarketing Oegstgeest en 
Vorstelijk Vrij Wassenaar-Voorschoten zijn gelegenheids-
partners.
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Projectkaart 
Smart071

Wat is er gedaan?
Smart071 is de volgende fase van het project Internet of 
Things (IoT) dat afgelopen jaar is uitgevoerd binnen 
Economie071. Tijdens dit traject is er een digitaal IoT-
netwerk gerealiseerd en zijn er verschillende pilots uitge-
voerd met bedrijven, gemeentes en studenten. De insteek 
in het project was om zowel een digitale infrastructuur als 
een kennisnetwerk op te zetten. 

Samen met stichting Wireless Leiden en SURFnet 
Nederland is een zogenaamd LoRa netwerk opgezet dat 
het Internet of Things faciliteert. Verschillende gateways 
zijn geplaats op hoge strategische plaatsen in gemeentes 
uit de regio. Hiermee kunnen sensoren kleine berichten 
draadloos versturen, net als je smartphone. Ook is bij ver-
schillende onderwijsinstellingen een gateway geplaatst om 
de onderwijsprojecten zo goed mogelijk te ondersteunen.
Het kennisnetwerk heeft vorm gekregen in de zin van ver-
bindingen tussen de Hogeschool Leiden, het MKB en 
publieke partijen uit de regio. De nauwe samenwerking 
tussen de verschillende partijen heeft geresulteerd in ver-
schillende pilots. Zo is het Meet de klas programma ont-

staan als samenwerking tussen de Pabo, GGD en een aan-
tal basisscholen uit de regio. Binnen Meet de klas is de 
luchtkwaliteit in verschillende lokalen gemeten en door-
middel van een telefoonapplicatie is er actief gestuurd op 
de verzamelde data. 

Daarnaast heeft het project een faciliterende rol gespeeld 
voor de opleiding informatica van de Hogeschool Leiden. 
Studenten zijn onder andere aan de slag gegaan voor 
InOvo en Riverfood. Dit zijn twee Leidse bedrijven die zich 
respectievelijk bezighouden met het welzijn van kuikens 
en aquaponicssystemen. In beide gevallen hebben studen-
ten sensortoepassing gebouwd voor de bedrijven.

Wat gaat er gebeuren in 2018?
Het kennisnetwerk van de kennisinstellingen en lokale 
bedrijven dat is opgezet wordt in de volgende fase 
gebruikt om bedrijven daadwerkelijk te laten werken met 
(big) data en Internet of Things. Bij het Internet of Things 
gaat het erom dat fysieke objecten en producten met sen-
soren en connectiviteit digitaliseren. Denk aan het tracken 
en tracen van waardevolle spullen, de slimme thermostaat, 

dynamische straatverlichting en automatisch voorraadbe-
heer. Zo ontstaan voor organisaties enerzijds kansen voor 
kostenreductie, proces- en kwaliteitsverbetering. 
Anderzijds ontstaan er kansen voor nieuwe productfunc-
ties, additionele (digitale) diensten, nieuwe business en 
verdienmodellen en geheel nieuwe klantervaringen. 
Data kan van veel verschillende kanten komen: eigen 
verkoopcijfers, tweets, video’s, apps, surfen op internet, 
slimme apparaten met een sensor. Alles levert (digitale) 
data op. De hoeveelheid data groeit dan ook explosief. 
Het mooie is dat we steeds beter in staat zijn om informa-
tie uit deze databerg te halen. Als je gegevens met elkaar 
in verband brengt, krijg je nieuwe inzichten. Welk product 
wordt bij welk weertype meer of minder verkocht bijvoor-
beeld? Bij een bakker die hiermee aan de slag ging leverde 
het al snel een besparing op van zo’n 15 procent. Data kan 
dus inzicht geven en je kunt zelf ontwikkelingen voorspel-
len. Dat geeft kansen voor iedere ondernemer. 

Om te zorgen dat ondernemers deze kansen zien en pak-
ken hebben we binnen Smart071 het volgende aanbod:

Kennissessies
Bij het ontdekken en ontwikkelen van digitale innovaties 
komt veel kijken. In de kennissessies laten we experts aan 
het woord over diverse onderwerpen en kunnen onderne-
mers vragen stellen die voor hun bedrijf relevant zijn. Ook 
kunnen ondernemers onderwerpen aandragen die moge-
lijk passen binnen de kennissessies. Denk bijvoorbeeld aan 
introducties over Internet of Things en (Big) data, sensor-
technologie, data-analyse methoden en data security en 
-privacy. 

Joris Castermans, 
Projectleider Smart071: 
‘De basis en kennis die gelegd is in het Internet of Things project wordt 
nu gewaarborgd in de Leidse regio. Samen met bedrijven gaan we de 
uitdaging aan om tot nieuwe innovatiekansen te komen, zo werken we 
van IoT071 naar Smart071.’



Categorie: vervolg project

Digital Design Sprints
In zogenaamde ‘Digital Design Sprints’ ontwikkelen bedrij-
ven in een korte periode van drie maanden een commerci-
eel veelbelovend, technisch haalbaar en door (potentiële) 
klanten gevalideerd businessconcept, inclusief business-
case en eerste prototype/demo gemaakt door studenten. 
Het is een volledig gefaciliteerd innovatietraject met de 
juiste kennis op het juiste moment. Bedrijven worden 
gestimuleerd hierin intensief en op een vernieuwende 
manier samen te werken met klanten en andere partners. 

Urgentie
We leven in een waanzinnig interessant tijdperk van digita-
lisering die grote impact heeft op onze maatschappij en 
kansen biedt voor bedrijven in alle sectoren. Met talloze 
slimme toepassingen proberen we hiermee de wereld om 
ons heen eerlijker, schoner en duurzamer te maken.
Maar hoe blijven bedrijven, ondernemers en professionals 
op de hoogte. Hoe kunnen zij optimaal gebruik maken van 
de laatste digitale ontwikkelingen om de concurrentie voor 
te blijven en hun bedrijf toekomstbestendig te houden?

De opdracht
Het doel van het Smart071 project is om MKB bedrijven uit 
de Leidse regio te helpen concrete stappen te zetten met 

digitale innovatiekansen. Daartoe worden verschillende 
kennissessies georganiseerd voor ondernemers uit de 
regio, waar experts op het gebied van Internet of Things 
en (big) data (data science) hun ervaringen en kennis 
delen. Daarnaast biedt Smart071 Digital Design Sprints aan 
waarin bedrijven worden ondersteund bij het ontwikkelen 
van nieuwe innovatieve producten. Zo zorgen we ervoor 
dat ondernemers uit de regio op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen op het gebied van data en Internet of 
Things en dat zij deze kennis gebruiken om vooraan te 
blijven lopen bij de ontwikkeling van nieuwe producten 
of diensten.

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever: Economie071
Opdrachtnemer/projectmanager: Joris Castermans 
Projectboard: 
• Portefeuillehouder Economie Gemeente Leiden 
• Portefeuillehouder Economie Gemeente Katwijk 
• Bestuurlijke vertegenwoordiger Hogeschool Leiden
Werkgroep:
• Programmamanager Economie071 – Jasmijn Bongers
• Beleidsmedewerker Economie Gemeente Leiden – 

Hilde de Boer
• Beleidsmedewerker Economie Gemeente Katwijk – 

Lars Kiebert
• Ambtelijke vertegenwoordiger Hogeschool Leiden – 

Patrick Morley




