Projectkaart Technolab met Open Innovatielab op
Leiden Bio Science Park
Laura Platte,
projectleider vanuit de gemeente Oegstgeest:
‘Met het Open Innovatie Lab draagt Technolab concreet bij aan
de Human Capital Agenda van deze regio met de focus op
techniekonderwijs en de verbinding van bedrijven en onderwijs
op het Leiden Bio Science Park’.

Waarom past dit project binnen Economie071?
Het Open Innovatie Lab van Technolab biedt een kans voor
de Human Capital Agenda van deze regio. Hierbij is
Technolab de motor achter kennisontwikkeling van de
arbeidsmarkt in samenwerking met het bedrijfsleven en
de onderwijsinstellingen. Technolab stimuleert het enthousiasme van jongeren voor natuur en techniek. Het is een
leerwerkbedrijf waar studenten uit MBO, HBO en WO stage
lopen en techniekonderwijs geven aan basisschool- en
middelbare scholieren.
In de Economische Agenda Leidse regio zijn het Leiden Bio

Science Park (LBSP) en de topsector Life Sciences specifiek
benoemd als sleutelsectoren ten behoeve van de economische structuurversterking. Met de vestiging van het
Open Innovatie Lab op het LBSP ontstaat er een mooie
verbinding tussen de life science bedrijven en het onderwijs in de Leidse regio.

en het Expat Centre (denk bv. aan entrepreneurs in residence). De nieuwe thema’s Circulaire Economie en de
Human Capital Agenda vormen de paraplu voor het
gewenste (circulaire) Open Innovatielab. Daarnaast kan er
samenwerking worden gezocht met het afgeronde project
PLNT.

Verbinding met andere projecten van Economie071
De volgende projecten kunnen worden aangehaakt bij het
Open Innovatie Lab: Internet of Things/Smart071 (vanwege
de toepassingen van sensortechnologie), Regiomarketing

Doelstelling Open Innovatielab / de urgentie
Het versterken van techniektalent met het Open
Innovatielab en door huisvesting op het LBSP een verbinding aan te brengen tussen de bedrijven en het onderwijs.

Categorie: aanjaagfase

De focus
De stuurgroep Economie071 staat positief tegenover de
huisvesting van een Open Innovatie Lab op het Leiden Bio
Science Park. Het project past mooi bij het versterken van
het vestigingsklimaat en draagt bij aan de arbeidsmarkt
van de toekomst (Human Capital). Technolab is een campagne gestart om extra partners te vinden naast de
betrokkenen van het eerste uur (de gemeenten Leiden,
Oegstgeest en Zoeterwoude, ondernemersvereniging Bio
Science Park, LUMC, Universiteit Leiden, Biopartner, Popma
& ter Steege en ondernemersfonds Leiden).

Technolab kiest voor het Bio Science Park als locatie voor
het Open Innovatielab. Naast de Hogeschool en de
Universiteit Leiden zitten er op het Bio Science Park veel
verschillende gespecialiseerde bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan Life Sciences, Space en watertechniek. Door
verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen zijn er
mooie eindresultaten te behalen.

De opdracht
Het Open Innovatie Lab van Technolab is gericht op het
enthousiasmeren van jongeren voor natuur en techniek.
Met het realiseren van een Open Innovatie Lab komen een
aantal doelen bij elkaar: versterken van techniekonderwijs
en daarmee werken aan de Arbeidsmarkt van de Toekomst
(Human Capital Agenda) en verbinding van bedrijven en
onderwijs op het Leiden Bio Science Park.

Universiteit Leiden
LUMC
Ondernemersvereniging OVBSP
MBO Rijnland

Aangesloten partners
Vanuit stuurgroep Economie071:
Gemeente Leiden
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Zoeterwoude

Zoeterwoude, ondernemersvereniging Bio Science Park,
LUMC, Universiteit Leiden en mboRijnland. Technolab heeft
een businesscase gereed voor het Open Innovatielab en is
een campagne gestart om extra partners te vinden naast
de betrokkenen van het eerste uur. Veel bedrijven zijn
inmiddels enthousiast en hebben zich aan Technolab verbonden voor de inhoud van het Open Innovatielab.

Planning
Het Open Innovatie Lab kan rekenen op de toegezegde
bijdragen van de gemeenten Leiden, Oegstgeest en

Actiepartners:
Technolab met partners HAL Allergy, Inventeers, Meester
Techniek, MLO
Innovation Quarter
Leiden Marketing
Corpus
Biopartner
Popma & ter Steege architecten

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

