
1. Opening
• Openingswoord Jan van Laake, directeur Techniek & ICT mboRijnland/CIV Bio Sciences

•  Aspecten Human Capital Agenda LBSP door Ida Haisma, directeur Stichting Leiden Bio Science Park

2. Initiatieven Human Capital Agenda
• HCA Akkoord Zuid-Holland  

– Carolien Wetzels, strategisch projectadviseur Human Capital, Economic Board Zuid-Holland 

•  Onderzoek human capital agenda voor het LPSB met aandacht voor zowel de vraag  

(werkgevers) als de aanbodkant (onderwijsinstellingen)  

– Eric Veldkamp, directeur Faculteit Science & Technology Hogeschool Leiden

•  LBSP Observatory: De ideale klantreis voor bedrijven en talent in LBSP geeft de beste informatie op 

het juiste moment. Doen we dat goed?  – Nicole van Haelst, Future Place Leadership 

• Ecoysteem Leven Lang Ontwikkelen – Sandra Migchielsen, programmamanager CIV Bio Sciences 

3. Deelsessies 
• Talentmanagement/ duurzame inzetbaarheid

•  Samenwerken in de onderwijsketen mbo-hbo-universiteit

• Samenwerken onderwijs – bedrijfsleven, co-creatie hybride onderwijs 

4. Concluderende afsluiting

Uitnodiging
Miniconferentie Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen
Dinsdag 19 april van 13.00 – 15.00 uur 

Locatie: Hogeschool Leiden 

civ-biosciences.nl

Centraal staan de initiatieven met betrekking 

tot de Human Capital Agenda op het Leiden Bio 

Sciences Park (LBSP) en de specifieke bijdrage die 

het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) 

Bio Sciences kan leveren.

Recent sloot mboRijnland, namens de partners 

van het CIV, met de Economic Board Zuid-Holland 

een driejarig akkoord met als doel het tot stand 

brengen van een zogenoemd Ecosysteem, dat 

Leven Lang Ontwikkelen initieert en stimuleert op 

mbo en hbo niveau. 

Het Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen is een 

van de initiatieven met betrekking tot de Human 

Capital Agenda op het LBSP.  

De initiatieven hebben elk een andere focus maar 

ook overlap. De miniconferentie start met het 

schetsen van een beeld van deze initiatieven en 

gaat daarna in op de focus van het CIV en de 

kansen om samen te werken. 

Dagvoorzitter is Sandra Migchielsen, per 1 maart 

programmamanager van het CIV Bio Sciences, 

tevens community manager Ecosysteem LLO. 

Vertegenwoordigers van de CIV partners en 

andere geïnteresseerden die met de vraag op de 

werkvloer en/of het aanbod van het onderwijs te 

maken hebben zijn van harte uitgenodigd.  

Globaal programma

Klik hier om je aan te melden

https://civ-biosciences.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ydvh3TNr706B2c3GyTklcYHGS_4DXylKs7Psfd1_c9xUMUxXR1BOQVJHRFU3N1JHMVdOUFdPRkEyOC4u

