Gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen werken aan
nieuwe economische agenda
Hoe verdient de inwoner van de Leidse Regio over tien jaar zijn brood? Om antwoord te geven op
deze vraag werken de vijf gemeenten van de Leidse regio samen aan een nieuwe, gezamenlijke
economische agenda. Koepels van ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen uit de regio
zijn hier actief bij betrokken (ROC, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden).
De Leidse regio heeft de ambitie voor de toekomst als volgt verwoord: De Leidse regio wil een
duurzame plek zijn in de top van de Europese kennisregio’s met life sciences & health als
sleutelsectoren en spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening. Dit vertaalt zich
in de regio in termen van banen, omzetstijging en nieuwe markten. Daarnaast moeten verbindingen
met hier bloeiende sectoren als bio based economy en space meer worden benut. Ook de markt van
pensioenen en verzekeringen, de creatieve economie en de culturele sector bieden kansen.
Hoe gaat de regio deze ambitie realiseren?
Een gezamenlijk belang realiseren vraagt om een gezamenlijke aanpak over de gemeentegrenzen
heen. Samen willen ondernemers, onderwijsinstellingen en regionale overheden de economische
structuur, de innovatiekracht en het vestigingsklimaat van de Leidse regio versterken. Partijen maken
nog dit jaar afspraken over de uitvoering.
De samenwerkingspartners onderscheiden de volgende hoofdlijnen:


Het stimuleren van ondernemerschap. Met name starters en doorgroeiers in de regio krijgen
de ruimte.



Er is veel aandacht voor het benutten van kennis en inzichten uit wetenschap en onderzoek
ten behoeve van het bedrijfsleven (kennisvalorisatie), met name als het gaat om de sector life
sciences & health.



Onderwijs en arbeidsmarkt zorgen voor betere aansluiting van vraag en aanbod, met als doel
dat ook in voldoende mate gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt van
de Leidse regio.



Samen willen partijen inzetten op het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat van de
Leidse regio, door te zorgen voor een complementair aanbod van ruimte voor bedrijven en
kantoren, verbeteringen in de bereikbaarheid die nodig zijn om de economie te laten floreren
en het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en voorzieningen op de knopen van het stedelijk
netwerk.



Om de regio (nog) beter te verkopen aan talenten en aan bedrijven/ondernemers, wordt er
een scherper profiel van de regio gecreëerd. Een profiel dat bijdraagt aan het vinden en
binden van studenten, kenniswerkers en bedrijven: regiomarketing en acquisitie. De Leidse
regio is een ‘talentenregio’, ‘Be good and tell it’!

Identiteit: De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio van Nederland
Samen met de buurgemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude vormt Leiden
de Leidse regio. De Leidse regio heeft een gezonde economie en een uitstekend woon- en leefmilieu.
Het gemiddeld welvaartsniveau van de regio ligt ver boven het nationaal gemiddelde. De verschillende
gemeenten in de regio dragen elk op eigen wijze bij aan de identiteit van de regio.

De Leidse regio heeft een aantal duidelijke kenmerken.


De 199 duizend inwoners van de Leidse regio zijn opeengepakt op 76 vierkante kilometer.
Binnen een ranglijst van 46 regio’s in Nederland heeft de regio daarmee de hoogste
bevolkingsdichtheid.



Een geografische ligging tussen de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad, dichtbebouwd,
maar met een hoge woonaantrekkelijkheid. De bovenregionale bereikbaarheid is uitstekend,
voor de intraregionale bereikbaarheid geldt dat echter niet altijd. Er is weinig fysieke ruimte
voor bedrijvigheid.



Het is een echte kennisregio. Iedere gemeente levert daarbij een eigen bedrage aan het
economisch profiel. Voorschoten en Oegstgeest hebben een goed woonklimaat voor
hoogopgeleiden, Zoeterwoude voorziet in bedrijventerreinen en recreatie, Leiderdorp is sterk
op het gebied van MKB, zorg en (perifere)detailhandel en Leiden is een historische
universiteitsstad, heeft een internationaal vermaard academisch ziekenhuis, een Leiden Bio
Science Park dat meedraait in de top van Europa en de hoogst opgeleide beroepsbevolking.



Op de arbeidsmarkt stijgt zowel de vraag naar als het aanbod van hoogopgeleiden. De Leidse
regio is een ‘talentenregio’. De werkloosheid is in het algemeen laag, maar het percentage
bijstandsgerechtigden en de werkloosheid onder laag/middelbaar opgeleiden is iets
ongunstiger dan landelijk.



Het life sciences-cluster vormt voor de Leidse regio op dit moment de belangrijkste
economische sector en geeft de regio een onderscheidende positie binnen de
Randstadeconomie en ten opzichte van andere Europese kennisregio’s. Health is in het
topsectorenbeleid verbonden met life sciences.

