Projectkaart
Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap (werknaam)
bedrijven, experimenten en prototypes, ontmoeten ze
ondernemers, investeerders en coaches, onderzoekers en
docenten uit nieuwe vakgebieden. Het programma stuurt
op ontmoeting, multidisciplinaire teams en veel uitwisseling met de buitenwereld - stad, regio, lokale ondernemers
en het (inter-)nationale netwerk van ondernemerschapsonderwijs, incubators en innovatief bedrijfsleven.
LCIE vormt het begin van de keten op weg naar nieuwe
succesvolle bedrijven. Studenten nemen deel in onderwijs
(worden ondernemender), een deel daarvan wil meer
weten en wordt lid van een vereniging, blijft naar workshops komen et cetera. Een kleine groep tenslotte,
start rond het afstuderen daadwerkelijk een bedrijf
en moet dan ook onderdak en support vinden bij LCIE.
Dit keten-denken is de basis van het programma.
Het LCIE zal een brede uitstraling en aantrekkingskracht
hebben, als bruisende community en letterlijk clubhuis
voor ondernemerschap.
Thema vanuit de Economische agenda
Verdienen | Ondernemerschap
Ondernemerschap krijgt een steeds belangrijkere rol in
markt en samenleving. Dit is niet zozeer omdat iedereen
een ondernemer moet worden, maar veeleer omdat deze
tijd om goed ontwikkelde ondernemerschapscompetenties vraagt. Technologie, vakgebieden en (economische)
context ontwikkelen zich met steeds groter tempo en een
goede professional houdt zich daarin staande en, beter
nog, weet die dynamiek optimaal te benutten.
Het Leiden Center for Innovation & Entrepreneurship
(werktitel LCIE) wordt hiervoor het brandpunt van de regio:
LCIE draait om ondernemerschapsvaardigheden in, met,
naast en na het onderwijs en onderzoek. LCIE is een
initiatief van de Gemeente Leiden, de Hogeschool
Leiden en de Universiteit Leiden, gepositioneerd in

het kader van Economie071. Het LCIE heeft als doel
om het talent in de regio (studenten WO, HBO en ook
MBO en anderen) de kans te geven zich te ontwikkelen
tot innovatieve en ondernemende mensen in een
multidisciplinaire omgeving. Focus zal liggen op het
aanjagen van ondernemend gedrag, niet op het starten
van bedrijven per se.

Wie is/zijn trekker(s) van het project en welke partners
zijn betrokken?
Projectleiding: Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden
met steun van Gemeente Leiden. Kwartiermaker is
aangesteld bij Luris (Universiteit Leiden).
Externe partners: Lugus, Area071.

Korte omschrijving van project
Bruisende plek in de regio
De kracht van LCIE ligt voor een belangrijk deel in een
diversiteit aan stakeholders en bezoekers, met een
gezamenlijke focus en passie: innovatie en ondernemerschap. Onder één dak lopen studenten van verschillende
clusters en faculteiten door elkaar naar colleges,
workshops, trainingen, challenges, lunchlezingen
en netwerkbijeenkomsten. Onderweg zien zij kleine

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
Isis Innovations (100% dochter van Oxford University),
Arnoud Jullens, Ivo de Nooijer en Bart Hoenen hebben
in de afgelopen maanden een blauwdruk voor
het centrum ontwikkeld: er is gesproken met
een groot aantal regionale stakeholders en er is
een benchmark gedaan met andere centra voor
ondernemerschap in Nederland en internationaal,
vooral in de UK en de US.

Er wordt momenteel gewerkt aan een fysieke locatie
voor het LCIE. Momenteel wordt er gekeken naar een pand
aan de Langegracht 70 - eerste en tweede verdieping.
Het pand is per 1 januari 2016 beschikbaar. Het bruto
vloeroppervlak is ca 3600m2.
Op welk moment verwacht je dat het project is afgerond?
De verwachting is dat LCIE de deuren opent in Q2 2016.
Zijn er financiën beschikbaar?
Het College van B&W van Gemeente Leiden heeft besloten
€1,5 miljoen toe te kennen voor de opstartkosten van
het LCIE. Het College van Bestuur van Universiteit Leiden
heeft besloten structureel bij te dragen en de Hogeschool
Leiden zit in het besluitvormingstraject maar heeft
op diverse momenten publiekelijk aangegeven dit
initiatief zeer belangrijk te vinden en het met middelen
te willen steunen.

Arnoud Jullens (projectleider):
‘Het LCIE wordt het kloppend ondernemershart
van de kennisregio: een uniek project waarin
Hogeschool en Universiteit, met ondersteuning
van de gemeente Leiden, samen werken aan de
innovators en ondernemers van de toekomst’.
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