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strategieontwikkeling & kennistransfer

Leergang Leidenkunde
Welkom bij de Leergang Leidenkunde. Een interactieve
rondgang langs de economie, arbeidsmarkt,
stadsontwikkeling, geschiedenis, zorgopgaven en
onderwijsambities van Leiden. Een blik op de stad vanuit de
‘urban studies’.
U kunt zich nu aanmelden voor de tiende editie die in
oktober 2022 van start gaat.

Voor wie?
Betrokken bij Leiden

Voor iedereen die betrokken is bij
de ‘agendasetting’ van Leiden en
meediscussieert over vragen als: hoe
gaat het met de stad? Wat is daar de
verklaring voor? En wat moet er nu
gebeuren?

Meer kennis en context nodig

Voor iedereen die het gevoel heeft
meer kennis en context nodig te
hebben om over Leiden mee te
kunnen praten.

Wat?
• Feiten, analyses en
duidingen die relevant
zijn gebleken voor
corporaties, zorginstellingen, ondernemersverenigingen,
investeerders, gemeente
ambtenaren,politie,
buurtorganisaties.

• Historisch perspectief,
veel vergelijking met
andere steden, steeds
gericht op actualiteit en
toekomst.

• Vier middagen. Kleine
groep (max. 15),
overzichtelijke blokken,
veel interactie en
gesprek, anekdotisch
materiaal, op een
sfeervolle locatie in de
stad.

Waarom?
Gezamenlijke kennis

Leiden is een stad van passanten,
tijdelijke bewoners, een succesvol
kenniscomplex en ‘kleine
zelfstandigen’. Om goed te kunnen
werken en samen-werken, is
gezamenlijke kennis nodig. Een
‘common sense of place’.

Breder perspectief

Zinvolle uitwisseling van inzichten uit
verschillende domeinen, mogelijkheid
om eigen werk in een breder
perspectief te plaatsen en Leiden te
vergelijken met andere steden.

Door wie?
Blaauwberg is een compact kennisbedrijf,
dat zich de afgelopen twintig jaar met alle
mogelijke aspecten van het leven in de
stad heeft beziggehouden, van sport tot
citymarketing, van politiek tot geschiedenis, van zorg tot economie, van onderwijs
tot bedrijventerreinen.
We kunnen door kennis van de landelijke
markt en onze internationale oriëntatie
goed vergelijken.
Aart van Bochove

Rob Manders

Blaauwberg maakt met tal van
vrijwilligersprojecten zelf deel uit van de
‘civil society’ in de stad.

Wanneer?
We programmeren jaarlijks minimaal twee edities gezien de structurele vraag
naar stadskennis. Onderstaande de data. Het gaat om vier middagen
van 13.00
tot
17.00.
De
laatste
dag
sluiten
we
af
met
een gezamenlijke maaltijd.
Tiende editie
Donderdag 13 oktober 2022
Donderdag 20 oktober 2022
Donderdag 3 november 2022
Donderdag 10 november 2022

Hoeveel?
€ 1.150,- per persoon excl. 21% BTW, inclusief verzorging, cursusmateriaal,
zaal-gebruik, bezemklas bij ziekteverzuim.

Ervaringen deelnemers
Onze oud-deelnemers zijn mogelijk de
beste ambassadeurs voor de Leergang.
In voorgaande edities en diverse
'incompany' leergangen hebben we
circa 200 deelnemers mogen
verwelkomen. Mooie gemixte groepen
met gemotiveerde mensen,
geïnteresseerd in een goed inhoudelijk
gesprek over de stad.
Bekijk onze videos met een paar
reacties van onze ‘alumni’.

Terugkomdag Leidenkunde
2020

Of bekijk de video met reacties
van de eerste editie

Aanmelden kan per e-mail
robmanders@blaauwberg.nl Meer informatie
www.blaauwberg.nl/leidenkunde
Blaauwberg
Vestwal 2-4
2312 NP Leiden
www.blaauwberg.nl

Vragen? Meer informatie nodig?
Bel of mail Rob Manders
06 - 12 17 21 26
robmanders@blaauwberg.nl

