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1. Zelf een activiteit organiseren 
Zie je op de kalender een dagonderwerp dat goed past bij jou, jouw straat, vereniging, school 
of sportclub? Heb je zin om je handen uit de mouwen te steken? 
 
Wordt dan dageigenaar. Dageigenaren organiseren zelf een activiteit in één van de wijken 
van Leiden en regio. Ze worden daarin ondersteund door ons team, dat het overzicht houdt 
over alle dagactiviteiten en daarbij de communicatie verzorgt.  
 
We vinden het geweldig als je mee wil doen. Want als iedereen iets kleins organiseert, dan 
wordt het jaar vanzelf groots!   
 
Voorbeelden van activiteiten: 
- Op woensdag 1 juni staat Kaas centraal en zijn de Leidse kaasboeren de eigenaar 
van de dag. We gaan op een boerderij in Zoeterwoude meer leren over de Leidse Kaas en 
krijgen we prachtige kazen voorgeschoteld 
- Op donderdag 9 juni hebben we de éxpert over koraal in één van de meeste 
geschikte locaties, namelijk de woonkamer van de Leidse Studenten Duikvereniging 
- Op zaterdag 27 augustus staat de Vleermuis centraal. We gaan op de plek waar de 
meeste vleermuizen te bezichtigen zijn, de Merenwijk, op vleermuizenjacht. 
Wil jij een activiteit organiseren? Of heb jij een bestaand idee dat goed past bij Leiden2022? 
Lees dan Hoofdstuk 5 over de spelregels en wat je krijgt van ons! 

2. Onderdeel worden van een dag 
Heb je veel kennis in huis over een bepaald onderwerp en wil je die kennis graag delen 
met anderen, maar heb je niet de mankracht of tijd om zelf dageigenaar te worden? Laat het 
ons weten. Dan kun je andere dageigenaren helpen met jouw kennis, kunde, netwerk en 
ideeën.   
 
Wil je onderdeel worden van een dag? Neem contact op met Chris Jaeger via 
chris@leiden2022.nl. Vermeld in de onderwerpregel: Ik wil mee doen op een dag! Beschrijf 
kort in de mail welke dagonderwerpen passen bij jouw expertise en hoe je eventueel zou 
willen en kunnen bijdragen. Dan neemt Chris zo snel mogelijk contact met je op.  
 
 
 

3. Locatie beschikbaar stellen 
Wij zoeken voor alle activiteiten locaties in Leiden en regio. Heb jij een locatie en wil je die 
graag aanbieden voor een activiteit, laat het ons weten! Huiskamers, speeltuinverenigingen, 
scholen, zalen, restaurants, lobby's van bedrijven, dakterrassen, tuinen, pleinen, straten, 



 

alles kan. Als jouw locatie ook nog eens perfect past bij een onderwerp, dan maak je ons 
dubbel zo blij.   
 
Wil jij jouw locatie aan melden? Neem contact met op met Chris Jaeger via 
chris@leiden2022.nl. Vermeld in de onderwerpregel: Ik doe mee met een locatie! Beschrijf 
kort in de e-mail jouw locatie (o.a. adres, max aantal personen, ruimtes, beschikbaarheid en 
website). Dan gaan wij op zoek naar een match. 
 
Uiteraard kun je ook dag eigenaar worden en daarbij je eigen locatie ‘meenemen’. Zie 
daarvoor punt 1: Zelf een activiteit organiseren.   

4. Vrijwilliger 
Wil je gewoon lekker meedoen? Word dan vrijwilliger. We zoeken ze in alle soorten en 
maten en we hebben jullie het hele jaar nodig. Man, vrouw, alles ertussenin en 
overkoepelend, jong en oud, met of zonder beperkingen, met of zonder opleiding, wat dan 
ook, iedereen is welkom. We zijn op zoek naar gastvrouwen/heren, promotieteams, tuktuk-
chauffeurs en nog veel meer. Natuurlijk krijg je dan ook zo'n tof T-shirt van ons kado. 
 
Bekijk onderstaande profielen en stuur een mail naar Chris Jaeger (c.jaeger@leiden2022.nl) 
en vermeld in de onderwerpregel: Ik doe mee als vrijwilliger! Geef aan in welk 
vrijwilligersprofiel je interesse hebt, of je specifiek gekoppeld wil worden aan een 
gemeente/buurt/locatie, welke ervaring je meeneemt en of je een rijbewijs hebt. Wij gaan dan 
kijken of we jou kunnen matchen! 
 

4.1. Vrijwilligersprofielen 

 
Je kunt denken aan de onderstaande profielen: 
 
Gastheer/vrouw/persoon 
Jij bent het eerste, gezellige gezicht voor bezoekers aan onze activiteiten. Je verwelkomt 
mensen, doet een korte registratie, wijst ze op de verschillende dingen die te doen zijn. Je 
zorgt voor een warm welkom aan iedereen.  
 
Catering 
Natuurlijk zorgen we bij veel activiteiten ook een hapje en een drankje. Jij kan hier de 
bezoekers van voorzien. Schenk een lekker kopje koffie met een lach.  
 
 
Promotieteam 
Wil jij ons programma meer onder de aandacht brengen bij alle bewoners van de Leidse 
regio? Word dan onderdeel van ons vrijwillige promotieteam. Trek een shirt aan en ga op 
pad in de wijken en op de zaterdagmarkt!  
 
TukTuk-chauffeurs 



 

Onze elektrische tuktuks trekken elke dag de aandacht in de stad en de regio! Ben jij de 
chauffeur die wij zoeken?  
 
Communicatie 
Wil jij onze razende reporter worden? Weet jij veel af van social media? Weet jij altijd 
mensen goed op de foto te zetten? Kan jij goed mensen interviewen? Wij kunnen jouw hulp 
zeker gebruiken!  
 
Overig 
Voel jij je niet aangetrokken door bovenstaande profielen, maar wil je wel graag iets doen? 
Laat het ons weten! Waarschijnlijk vinden wij wel plek voor jouw talenten. 
 

5. Spelregels voor dageigenaren 
Allereerst, wat tof dat jij iets wil organiseren! Daar zijn wij enorm blij mee. Met jouw bijdrage 
wordt het sowieso een geslaagd jaar.    
 
De activiteit kan zo klein en zo groot zijn als jouw eigen ambitie. Het mag een heel nieuw 
initiatief zijn, maar ook een bestaande activiteit. Om onderdeel te worden van Kennis door de 
Wijken  zijn er wel een aantal spelregels waar iedereen zich aan moet houden. Deze 
spelregels zorgen ervoor dat het past in ons jaar, dat we de kennis zoveel mogelijk spreiden 
door de regio en dat iedereen eraan kan deelnemen.  
 

5.1. Wat zijn de spelregels? 

Alles draait om nieuwsgierigheid   
Leiden2022 gaat niet alleen over wetenschap, maar ook over kennis, kunst en kunde. 
Cultuur, ambacht en praktische kennis van zaken horen er dus ook in thuis. Verzeker je 
ervan dat een van deze dingen aan bod komt in jouw activiteit! Hoe meer mensen je 
nieuwsgierig kunt maken naar de kennis die jij wilt helpen overdragen, hoe beter het is. Wij 
helpen je op onze beurt graag om de wetenschappers te vinden die in jouw buurt bij jouw 
activiteit hun kennis over het door jou gekozen dagonderwerp willen delen. De uitdaging is: 
geef iedereen die meedoet aan jouw activiteit iets om over na te denken!  
 
De activiteit is publiekelijk toegankelijk  
Iedereen moet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de activiteit. Vol is natuurlijk 
wel vol, we kunnen helaas niet oneindig veel plekken bij alle activiteiten hebben. 
Maar zolang de ‘zaal’ nog niet volgeboekt is, mag iedereen die zich aanmeldt meedoen.   
 
De activiteit heeft een speelse, interactieve vorm  
Denk aan een workshop, kennismarkt, speeddate sessies, een proeverij, een quiz, een 
wandeling, een culturele activiteit, een bijzondere ervaring, een spel, een lied, een 
hackathon, whatever! Voor wetenschappers geldt: kom uit je instituut en geef deze keer 
geen lezing. Maak het programma zo (inter)actief mogelijk, door alle deelnemers erbij te 
betrekken. We doen het samen! 



 

 
De activiteit vindt plaats in één van de 101 wijken van Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude  
We hebben het doel om de activiteiten zoveel mogelijk te spreiden in de regio en kijken 
verder dan de Leidse binnenstad. Het allerleukste vinden we het om te landen op 
plekken waar mensen normaal niet zo snel terecht komen. In een laboratorium bijvoorbeeld, 
of op een wilde plek in het buitengebied. We hopen dat jouw kennis straks gedeeld wordt op 
plekken waar mensen normaal gesproken niet zo snel terecht komen, maar waar die 
kennisdeling wel hard nodig of meer dan welkom is.   
 
Ons doel is om wetenschap en maatschappij met elkaar te verbinden. De universiteit, de 
musea, het LUMC en het Bioscience Park nodigen jullie graag uit om een kijkje achter de 
schermen te nemen. Maar (!) nodig hen vooral ook uit om naar jouw wijk te komen, en daar 
hun kennis en expertise te delen. Wilden de mensen in jouw wijk altijd al iets weten? Dan is 
dit het moment om een wetenschappelijke expert in jouw buurthuis of sportkantine uit te 
nodigen, hen het hemd van het lijf te vragen, en kennis en ervaring uit te wisselen. Veel 
succes! 
 

5.2. Wat krijg ik er voor terug? 
Ok, nu weet je wat de spelregels zijn om een activiteit te organiseren voor Kennis door de 
Wijken. Maar hoe ondersteunen wij jouw hierin?  

Allereerst helpen wij met verbindingen maken. Wij hebben ondertussen een mooi netwerk 
opgebouwd waar jij gebruik van kan maken om jouw activiteit nog beter te maken. Heb je 
altijd al een bepaalde expert of partij naar Leiden willen halen, maar is het nooit gelukt? 
Misschien lukt het nu wel! En wie weet nemen zij ook wat budget en organisatiekracht met 
zich mee. We denken ook graag met je mee over de locatie en vorm van de activiteit. 
Misschien hebben wij nog een bijzondere locatie die perfect past bij jouw activiteit. Of 
kennen wij iemand die net voor dat stukje interactie kan zorgen wat mist. We zorgen ervoor 
dat je er niet alleen voor staat! 

Daarnaast helpen we natuurlijk in de communicatie. Jouw activiteit komt prominent op onze 
website te staan. Je krijgt een eigen QR Code speciaal voor jouw activiteit in het leven 
geroepen, zodat men ziet dat je onderdeel bent van het jaar. En je krijgt posters om de 
activiteit in jouw buurt te promoten. Daarnaast wordt je activiteit meegenomen op onze 
dagelijkse radioshow Radio Weetlust op sleutelstad.fm. En krijg je natuurlijk extra aandacht 
op onze socials.  

Twee dagen voordat de activiteit plaats vindt plaatsen wij onze TukTuk voor de deur om de 
nieuwsgierigheid nog even aan te wakkeren. En op de dag zelf zijn we natuurlijk ook 
aanwezig. We plaatsen vlaggen zodat iedereen weet waar ze moeten zijn. Jouw crew krijgt 
een eigen shirt. En natuurlijk maken we leuke foto’s en online verslagen.  

Wil je een activiteit organiseren en dageigenaar worden? Stuur een mail naar Chris Jaeger 
(c.jaeger@leiden2022.nl) met het onderwerp Doe Mee: Activiteit Organiseren. Vermeld in de 



 

mail het onderwerp/de onderwerpen waar je interesse in hebt en wat je ongeveer wil doen en 
Chris neemt z.s.m. contact met je op.  

 


