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14.00 - 14.30  SMART / VOLTZAAL   
SMART CITIES EN LEIDEN 2040 
Rob Boerée – voorzitter bestuur EnergiekLeiden. 
Leiden wil in 2040 een grotere stad zijn. Een duurzame 
stad. Waar lopen en fietsen het belangrijkst zullen zijn 
om je te verplaatsen. Waar digitalisering de mobiliteits-
behoefte sterk zal hebben veranderd en verminderd.
 
14.00 - 14.15 UNIT-16LL   
IT VOOR NIET-IT’ERS 
Roland van der Heijden, directeur van Semantica 
‘Zo moeilijk is dat toch niet?’ en ‘moet dat nou zo 
lang duren?’. Twee veel gehoorde opmerkingen over 
IT-werk. In deze workshop geven we ondernemers en 
managers zonder IT-achtergrond inzicht in wat er ach-
ter de schermen van een IT-project gebeurt, zonder 
technisch te worden.

14.00 - 14.45 UNIT-4 
HOE SCHRIJF JE ACHTERLIJK GOEDE 
ADWORDS-ADVERTENTIES?
Arjan Jonker – via Prijsvergelijken.nl  
AdWords-advertenties hebben maar 1 doel: zoveel 
mogelijk kliks genereren. Maar hoe doe je dat? Wat zijn 
de ingrediënten voor een verleidelijke advertentie? Dat 
ontdek je in deze workshop.

14.00 - 14.30 LUMIÈRE-ZAAL    
VAN STUDENT-STARTUP TOT  
POP-UP CONSULTANT
Bastiaan de Roo, Koen Breedveld, Roza Speksnijder – 
Hubspot Leiden, LUGUS en De Kleine Consultant
Wie zijn ze en wat doen ze? Een kijkje in de keuken van 
de buren, de plek waar studenten, startups en onder-
nemers leren, creëren en samenwerken.

14.00 - 15.45  WATT-ZAAL    
DE GROOTSTE ZONNECENTRALE 
VAN LEIDEN; FILM EN MEER
AnneMarieke Schwencke, asisearch.nl, unit-6   
Sinds de zomer van 2015 heeft Nieuwe Energie met 
300 zonnepanelen de grootste zonnecentrale van 
Leiden. Bekijk in een doorlopende voorstelling de film 
‘making of the Nieuwe Energie Zonnecentrale’ (ruim 8 
min.) van Cinemaffia (unit-2)  

14.00 - 14.30 UNIT-6 
GRATIS MINI-LOOPBAANCONSULT
Aletta van ’t Hoog, vianovawerk.nl 
Je wilt of moet je heroriënteren op je loopbaan. In een 
loopbaantraject ga je eerst uitzoeken wat je wilt en 
kunt. Vervolgens zetten we op een rijtje wat er nodig 
is om dat wat je wilt ook te bereiken. ‘Ik leer mensen 
hoe ze plezier in hun werk kunnen houden’. Hier kun je 
gratis kennismaken met deze aanpak. 

14.15 - 14.30  UNIT-2   
EFFECTIEVE (CITY)MARKETING? 
Niki en Barbara – ARTvertisements
Hoe zet je citymarketing op een visueel aantrekkelijke 
én functionele doelgerichte manier in? Hoe geef je je 
privéleven, bedrijfsidentiteit, of geschiedenis op een 
onderscheidende manier weer? De dames van   
ARTvertisements.com (o.a. 240 meter kunst op de 
Plesmanlaan) leggen het uit. 

14.15 - 14.30 UNIT-5   
SCIENCE COMMUNICATION:  
VAN WEBSITE TOT WORKSHOP
Linda Carrette - EJR-Quartz 
Komeet landing? Zeebodem analyse? Satelliet lance-
ring? Astronaut meet & greet? Wij zijn overal bij en 
brengen verslag uit! Wat kunnen we voor u beteke-
nen?

14.30 - 16.30 UNIT-T  
OHHH..KOM MAAR EENS KIJKEN
Portaal
Loop binnen bij Portaal en duik in de wereld van de 
(Leidse) volkshuisvesting. 

14.30 - 15.00 UNIT-6 
HOE GA JE OM MET CULTUUR-
VERSCHILLEN?  
Alette Vonk, partner van Hofstede Insights
Culturele verschillen zijn vaak fascinerend en soms 
kunnen ze het samenleven of samenwerken opeens 
knap lastig maken. We behandelen hier een beetje 
theorie en twee cases. Kom je culturele kennis testen 
en laat je uitdagen door andere vormen van logica! 

14.30 - 15.00 LUMIÈRE-ZAAL  
GEZOND WATER
Marjanne Bulk (unit 2)
Hoe gezond zijn kraanwater en flessenwater nou  
eigenlijk echt? Ontdek een geweldige en simpele  
manier om je lichaam meer energie te geven, je  
immuunsysteem te versterken en je prestatiever-
mogen te vergroten. We tonen met vergelijkende 
testen het verschil tussen allerlei soorten water.
 
14.30 - 15.15 UNIT-2   
SUBSIDIE VOOR  
INNOVATIEPROJECTEN
Willem Glasbergen, www.glasbergensubsidieadvies.nl 
Loop binnen voor een quick-scan en ontdek wat de 
mogelijkheden zijn voor jouw innovatieproject. 

14.45 - 15.00 UNIT-16 L   
DE E-LEARNING QUIZ
Dedact 
Je bent de hele middag welkom bij Dedact,  
maar er is 2x een quiz. 
Digitaal lesgeven en online leren is de toekomst.  
Wat hebben we te bieden op het gebied van digitaal 
lesgeven? Doe mee met de quiz en win een prijs! 

14.45 - 16.15 UNIT-13 
PREMIÈRE ‘FINDING HYGGE’
Visit Denmark  
Film over Deense hygge

15.00 - 15.30 UNIT-T1  
9 X BETERE EMAIL MARKETING 
Floris - SWIS 
Floris geeft je 9 tips voor het verbeteren van e-mail-
marketing en vertelt je waarom en hoe jij dit effectief 
kunt inzetten.

15.00 - 16.30 UNIT-15   
BUSINESS SPREEKUUR
Blended Business
Stel al je ondernemersvragen aan Blended Business. 
Kom langs, vertel je probleem en we gaan je helpen.  
Voor alle bezoekers is er een voucher voor een koste-
loos vervolg (advies)gesprek.

15.00 - 15.30 SMART / VOLT-ZAAL   
SMART BUILDINGS 
René van der Vlugt - Digital transformation lead, 
Microsoft-partner van Calanza 
Het gebouw als jouw persoonlijke assistent. Optimaal 
gebruik maken van energie, licht en ruimte levert ho-
gere productiviteit en tevreden werknemers op door 
innovatieve real-time inzichten. 

15.00 - 15.45 LUMIÈRE-ZAAL   
DE ONLINE MARKETING UITDAGING: 
CONTENT DIE ER TOE DOET
Bas van den Beld, via Prijsvergelijken.nl 
Goede marketing gaat niet over ‘zenden’, maar over 
het begrijpen van de doelgroep zodat de juiste bezoe-
kers op het juiste moment in hun funnel worden aan-
gesproken met de juiste onderwerpen. Hoe gebruik 
je content om te reageren op hoe het menselijk brein 
werkt ? Voorbeelden, storytelling en vele tips. 
basvandenbeld.com is een ervaren digitale marketing 
en sprekers coach, consultant, spreker en trainer.

15.00 - 15.15  UNIT-5 [zie 14.15]  
SCIENCE COMMUNICATION:  
VAN WEBSITE TOT WORKSHOP

15.00 - 15.30 UNIT-6  
GRATIS MINI-LOOPBAANCONSULT
Aletta van ’ t Hoog, vianovawerk.nl 
Je wilt of moet je heroriënteren op je loopbaan. In een 
loopbaantraject ga je eerst uitzoeken wat je wilt en 
kunt. Vervolgens zetten we op een rijtje wat er nodig 
is om dat wat je wilt ook te bereiken. “Ik leer mensen 
hoe ze plezier in hun werk kunnen houden”. Hier kun 
je gratis kennismaken met deze aanpak. 

15.15 - 15.30 UNIT-16 LL [zie 14.00]   
IT VOOR NIET-IT’ERS 

15.30 - 15.45 UNIT-5 [zie 14.15]  
SCIENCE COMMUNICATION:  
VAN WEBSITE TOT WORKSHOP

15.30 - 17.00  UNIT-8  
‘LEUK VOLGENS DE LOCAL’?  
In de buurt
Elke week deelt een Leidenaar zijn of haar vijf favoriete 
plekjes in Leiden met indebuurt.nl/leiden Dit kan een 
winkel zijn, een restaurant, een park of bijvoorbeeld 
een straat. Wil jij een keer in deze rubriek verschijnen? 
Kom dan langs en deel je favoriete plekjes met ons. 

15.30 - 16.00 UNIT-6  
HOE GA JE OM MET CULTUUR-
VERSCHILLEN?  
Alette Vonk – partner van Hofstede Insights
Culturele verschillen zijn vaak fascinerend en soms 
kunnen ze het samenleven of samenwerken opeens 
knap lastig maken. We behandelen hier een beetje 
theorie en twee cases. Kom je culturele kennis testen 
en laat je uitdagen door andere vormen van logica! 

15.45 - 16.00 UNIT-16 L [zie 14.45]  
DE E-LEARNING QUIZ 

15.45 - 16.15  WATT-ZAAL [zie 14.00] 
VAN STUDENT-STARTUP TOT  
POP-UP CONSULTANT

16.00 - 16.30  SMART / VOLT-ZAAL   
SMART MOBILITY 
Henk Uittenbogaard – directeur AnyWi Technologies
De ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende au-
to’s volgen elkaar snel op. Veel auto’s zijn al ‘smart’ en 
zitten vol met sensoren die rij-ondersteuning bieden. 
Maar wanneer nemen we plaats naast ons stuur?

16.00 - 16.45 UNIT-4  
HOE SCHRIJF JE ACHTERLIJK GOEDE 
ADWORDS-ADVERTENTIES?
Arjan Jonker, via Prijsvergelijken.nl  
AdWords-advertenties hebben maar 1 doel: zoveel 
mogelijk kliks genereren. Maar hoe doe je dat? Wat zijn 
de ingrediënten voor een verleidelijke advertentie?  
Dat ontdek je in deze workshop.

16.00 - 17.00 LUMIÈRE-ZAAL    
GEDOEMANAGEMENT OP HET WERK 
Frank Schurink, gedoemanagement.nl 
Op het werk ken je gedoe. Gedoe met de mensen 
waarmee en waarvoor je werkt. En vooral het gedoe 
van en met jezelf. Met deze workshop wordt zeer 
complexe biologische materie simpel en toegankelijk 
gemaakt. En met flink wat humor gebracht. Gedoe – 
ook op het werk – verandert in een fenomeen waar je 
echt iets mee kan. 

16.15 - 16.45 WATT-ZAAL       
SCHETS JOUW LEIDEN 2040 
Sociale innovatie Gemeente Leiden        
In het Schetsboek Leiden 2040 met tekenopdrachten 
– samengesteld door Eric Went en Loek Weijts uit Unit 
2 – kunnen stadsgenoten kwijt hoe Leiden er uit moet 
zien in 2040. Leidenaar, claim je exemplaar, schets mee 
en druk je stempel op het Leiden van de toekomst.

16.15 - 17.00 UNIT-2 [zie 14.30]  
SUBSIDIE VOOR  
INNOVATIEPROJECTEN
Willem Glasbergen, glasbergensubsidieadvies.nl 
Loop binnen voor een quick-scan en ontdek wat de 
mogelijkheden zijn voor jou innovatieproject. 

16.45 - 17.00 UNIT-16 LL [zie 14.00]  
IT VOOR NIET-IT’ERS

16.00 - 16.30 UNIT-T1   
IS JOUW COOKIE-MELDING  
AVG PROOF?
Bing en Sem – SWIS 
Zij vertellen je alles over het gebruik van cookies en de 
AVG. Vanaf 25 mei 2018 bestaat er een grote kans dat 
je cookiemelding niet meer voldoet. Dan gaat namelijk 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in. Benieuwd wat dit voor jou betekent? 

14.00   15.00 16.00

Waar zit welk detail? Leer Nieuwe Energie goed kennen met deze foto-speurtocht. 
Haal jouw foto-paspoort bij de balie en win 1 van de 3 mooie prijzen.

14.00 - 18.00 HELE NIEUWE ENERGIE
Foto-speurtocht Edwin Weers - unit-2 e.a. 

14.00 - 18.00 GANGEN BG    
Expo foto’s van clienten St. de Binnenvest

14.00 - 17.00 UNIT-1    
BEELDR

14.00 - 17.00 UNIT-2    
What is art?  Marlies van Boekel

14.00 - 17.00 UNIT-2    
Magazine on the Spot

14.00 - 17.00 UNIT-9    
Museum on the Spot

In Nieuwe Energie zit ook de opvang van daklozen door St. de Binnenvest. 
Hier een paar bijzondere portretten 

Mogelijkheden van VR, Virtual Reality   

Een video van een spreekkoor bestaande uit vluchtelingen, kunstenaars, jongeren en koorleden in en om Leiden. Gezamenlijk dragen zij een 
tekst voor over 177 mogelijke definities van kunst. Dit was ook te zien tijdens de officiële opening van de Kunstroute. 

Het Mediateam van Magazine on the Spot verslaan ‘Live’ uw congres of event. Met journalisten, vormgevers, filmmakers, vloggers,  
illustratoren, infographicmakers, en fotografen. Met  zoveel mogelijk deelnemers gaan wij tijdens uw event in gesprek over de inhoud,  
en maken nieuwe verbindingen. 

Gedurende de middag wordt in UNIT-9 live een museum ingericht over de Parade van Innovatie en Communicatie. Wat gebeurt er die middag? 
Wie ontmoet wie? De collectie bestaat uit allemaal topstukken, live gespot en verwerkt volgens de ‘Interpretatie-multiplier’-methode. 
14.00 - 15.30 Kijkje bij het maakproces  15.30 - 17.00 Museum officieel open
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