
Profielwerkstuk in de stad
2019-2020

Gemeente Leiden 



Profielwerkstuk in de stad 2019-2020           

Inleiding

Schrijf jij het komende jaar een

profielwerkstuk? De gemeente Leiden

wil scholieren uit Leiden en omgeving

graag op weg helpen met hun

onderzoek. We geven je daarom de

kans om in gesprek te gaan met onze

beleidsmedewerkers over je onderzoek!

Ook kan je bij ons terecht voor

relevante data en informatie. Zo ben je

op een leuke en leerzame manier bezig

met actuele vraagstukken uit je eigen

omgeving. Ben jij in voor een extra

uitdaging? En heb jij een goed idee of

initiatief? Dan maak je ook kans om een

keer in gesprek te gaan met een van de

wethouders of de gemeentesecretaris!

 

De gemeente Leiden houdt zich bezig

met veel verschillende thema’s die zich

afspelen in Leiden en de omgeving.

Om je te helpen bij het kiezen van een

onderzoeksvraag hebben we een aantal

thema’s en onderwerpen met

voorbeelden voor je geselecteerd.  Zo

krijg je een goed beeld van alle actuele

onderwerpen die zich afspelen in de

stad.
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Wil jij je onderzoek schrijven over een

van deze onderwerpen? Of heb je zelf

een interessant onderwerp bedacht

waar je de hulp van de gemeente bij

nodig hebt? Stuur je

onderzoeksvoorstel op naar

kennisstad@leiden.nl en dan kijken we

of we jou verder kunnen helpen!

Vermeld hierin je naam, welk

onderwerp je wilt onderzoeken en wat

je gaat onderzoeken. Denk ook na over

welke expertise, informatie of data je

nodig hebt. Doe dit in maximaal één A-

4tje. Wees er op tijd bij want er zijn per

thema maar een beperkt aantal plekken

beschikbaar bij onze medewerkers!

 

Kijk voor meer informatie over de

gemeente Leiden op:

https://gemeente.leiden.nl/. 

 

Op www.leidenincijfers.nl kan je per

thema tabellen, grafieken en

onderzoeksrapporten over Leiden

vinden.
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Thema's

Economie 

Leiden Kennisstad en City of Science

Cultuur

Sport 

Gezondheid 

Maatschappelijke ontwikkeling en

welzijn 

Integratie 

Duurzaamheid 

Ruimtelijke ontwikkeling

Evenementen

Communicatie

De gemeente
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Economie

In de binnenstad van Leiden bevinden

zich veel bedrijven en ondernemingen.

Bij een onderzoek over economie en

ondernemen in Leiden kan je denken

aan onderwerpen als het

ondernemersklimaat in Leiden en het

aanbod en de ontwikkeling van de retail

en de horeca in de binnenstad. 

 

Bedrijven in de binnenstad moeten zich

bij het uiterlijk van hun winkel houden

aan de regels van de openbare ruimte.

Winkels en restaurants moeten zich

bijvoorbeeld houden aan de regels voor

gevelreclame en de regels voor

terrassen. Dit soort regels zijn onder

andere te vinden in de winkelnota

Leidse Binnenstad (retailvisie), het

horecabeleid, de inrichtingseisen van

terrassen en het modellenboek

gevelreclame. 

 

Voor je onderzoek kan je bijvoorbeeld

denken aan vragen als: wat betekenen

deze regelingen voor bedrijven? En

tegen welke problemen lopen

ondernemers aan bij deze regelingen?
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Leiden Kennisstad
en City of Science

Veel steden noemen zichzelf een

kennisstad, Leiden is het. Onze regio is

een vestigingsplaats voor veel

wetenschapsinstituten en innovatieve

bedrijven. De gemeente Leiden,

universiteit Leiden, het LUMC en de

Hogeschool zijn in 2012 gestart met het

programma Kennisstad. Door gericht

samen te werken versterken we de

positie van Leiden en de regio op het

gebied van de kennisontwikkeling en

de kenniseconomie. 

 

Meer informatie over deze

samenwerking kan je vinden in de

samenwerkingsovereenkomst of op de

website: www.leidensciencecity.nl/

 

Een van de doelen vanuit Leiden

Kennisstad is om alle inwoners van

Leiden te laten profiteren van de

kennis in de stad en ze verbonden te

laten voelen met alle bijzondere dingen

die in Leiden gebeuren.

 

 

 

Een interessant onderwerp om

onderzoek naar te doen is bijvoorbeeld

het verzinnen en/of bevorderen van

initiatieven om groepen Leidenaren

meer met elkaar in contact te brengen.

Hoe kan je er bijvoorbeeld voor zorgen

dat een gemiddelde scholier trots is op

zijn stad en/of nog meer betrokken wilt

zijn bij de stad? Voelen scholieren bij

jou op school zich betrokken bij de

stad? En waarom wel of niet? Wat kan

er nog verbeterd worden? 

 

Door het internationale karakter van de

stad zijn er ook steeds meer

internationale studenten en inwoners in

Leiden. Bovendien zal Leiden voor het

jaar 2022 worden benoemd tot ‘City of

Science’. Wat betekent dat voor de stad

en/of het expat centre?
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Cultuur

Leiden is niet alleen een kennisstad

maar ook een echte cultuurstad. Van

oudsher is Leiden een

ontmoetingsplaats voor creatieve

geesten en academici. Het is de stad

waar kunst en kennis samenkomen. In

Leiden zijn dertien musea te vinden en

staat de oudste schouwburg van

Nederland. Bovendien worden er elk

jaar veel culturele evenementen

georganiseerd. Een voorbeeld hiervan

is de Leidse Nacht van Ontdekkingen.

 

Veel evenementen en musea bevinden

zich in de binnenstad. Een van de

uitdagingen is daarom om cultuur meer

naar de wijken te brengen en bewoners

hierbij te betrekken. Hoe zouden we

cultuur dichterbij de wijken kunnen

brengen? Hoe is dit bijvoorbeeld in

jouw wijk geregeld?  Wat wordt er in

jouw wijk gedaan op het gebied van

cultuur? En hoe zou dit verbeterd

kunnen worden? Bedenk bijvoorbeeld

een leuk idee of initiatief om kunst en

cultuur dichterbij jouw wijk te brengen.

 

 

 

Naast een onderzoek naar cultuur in de

wijken kan je ook onderzoek doen naar

de musea in Leiden. Een museum is

een bedrijf op zich. Kijk bijvoorbeeld

eens naar de Lakenhal. Wie werken

daar allemaal om te zorgen dat er straks

een prachtige voorstelling wordt

geopend, en wat komt er allemaal bij

kijken om een tentoonstelling te

openen? Hoe komt een museum aan

geld om stukken te kopen? En hoe trek

je veel bezoekers?

 

Kijk voor meer informatie over cultuur

in Leiden op: 

 

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-

en-ondernemers/vrije-tijd-cultuur-en-

evenementen/cultuur/leiden-

vernieuwt-haar-cultuurbeleid/ 
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Sport

Sporten en bewegen is belangrijk en

wordt actief gestimuleerd door de

gemeente Leiden. In Leiden zijn veel

verschillende sportverenigingen en

faciliteiten te vinden. Vaak zijn de

kantines van sportverenigingen echter

erg ongezond. Je zou daarom

onderzoek kunnen doen naar de

mogelijkheden om sportkantines

gezonder te maken. Hoe kunnen we

sportverenigingen overtuigen om

gezonde voeding te stimuleren?

 

Een ander probleem is dat jongeren

tegenwoordig steeds vaker binnen

achter een beeldscherm zitten. Hoe

kunnen we jongeren uitdagen om ook

buiten te blijven spelen en te bewegen?

 

Ook zien we dat in de

basisschoolleeftijd veel kinderen

sporten, maar dat de sportdeelname

afneemt naarmate de kinderen ouder

worden. Waar ligt dat aan en hoe

kunnen we voorkomen dat jongeren

stoppen met sporten?
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Er zijn natuurlijk nog veel meer

onderzoeken mogelijk op het gebied

van sport! Heb jij zelf al een interessant

onderwerp bedacht voor je onderzoek?

Dan kan je met een beleidsmedewerker

van sport in gesprek gaan om te kijken

of dit uitvoerbaar is.

 

Kijk voor meer informatie op:

www.sportstadleiden.nl/
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Gezondheid

Naast sporten stimuleert de gemeente

Leiden haar inwoners ook om gezonde

keuzes te maken. Een van de

onderwerpen waar de gemeente zich

onder andere mee bezig houdt is het

stimuleren van een rookvrije generatie.

Een interessante onderzoeksvraag over

dit onderwerp is bijvoorbeeld: hoe

maken we schoolpleinen rookvrij? Alle

schoolpleinen moeten per 1 januari

2020 wettelijk gezien rookvrij zijn. Als

jongeren daardoor in de wijk gaan

rondhangen om daar te gaan roken,

veroorzaken ze overlast met hun rook

voor omwonenden. Hoe kunnen we dit

voorkomen?

 

Voor een onderzoek over gezondheid

in Leiden kan je ook denken aan het

gezonder maken van schoolkantines.

Hoe zorgen we dat jongeren gezonde

keuzes maken in hun lunchpauze? Hoe

kan een gezonde schoolkantine hieraan

bijdragen en hoe voorkomen we dat

leerlingen bij de supermarkt ongezonde

producten kopen?

Je kan ook onderzoek doen naar

alcohol en drugsgebruik onder

jongeren. Hoe voorkomen we dat

jongeren voor hun 18e beginnen met

alcohol drinken en als ze het doen dat

ze dit verantwoord doen? Of: hoe

voorkomen we dat jongeren drugs gaan

gebruiken en als ze het doen dat ze dit

verantwoord doen? En hoe zorgen we

ervoor dat jongeren weerbaar zijn tegen

groepsdruk?

 

Kijk voor meer informatie op:

www.gezondeschool.nl

 

Cijfers over de gezondheid van

Leidenaren kan je vinden op: 

www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank

.asp?

Entity=Onderzoeksbank&EntityID=505
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Maatschappelijke
ontwikkeling en
welzijn 

Een ander thema waar de gemeente

Leiden zich mee bezighoudt is de

maatschappelijke ontwikkeling en het

welzijn in Leiden. Welzijn is het gevoel

van welbevinden of geluk bij mensen.

Denk hierbij aan onderwerpen als de

sociale samenhang in Leiden, de

leefbaarheid, burenhulp of

eenzaamheid bij bepaalde groepen in

de samenleving. Er zijn in Leiden veel

sociale wijkteams actief. Wat doen deze

wijkteams in jouw buurt? Wat doen ze

bijvoorbeeld om eenzaamheid aan te

pakken? Of om de leefbaarheid in de

wijk te verbeteren? Wat zou er nog

beter kunnen in jouw buurt? En hoe

kan jij zelf helpen om het welzijn in

jouw buurt te verbeteren?

 

Kijk voor meer informatie over de

sociale wijkteams in Leiden op:  

 

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-

en-ondernemers/zorg-en-

ondersteuning/sociaal-wijkteam/

 

Een maatschappelijke organisatie in

Leiden is COC Leiden. Dit is de

belangenvereniging voor homo's,

lesbo's, biseksuelen en transgenders in

de regio Leiden.

 

Het COC geeft onder andere

voorlichting aan jongeren. Op sommige

scholen bestaat nu een Gender en

Sexuality Alliance (GSA). Een GSA is

een groep leerlingen die hun school

voor alle genders en seksualiteiten

veilig wilt maken en houden. Een GSA

organiseert acties, verspreidt informatie

over seksuele- en genderdiversiteit en

komt op voor jongeren die gepest

worden om wie ze zijn. Voor je

profielwerkstuk zou je onderzoek

kunnen doen naar GSA’s. Wat doet een

GSA bijvoorbeeld en hoe wordt deze

opgericht? Wat doet mijn school

eigenlijk op het gebied van seksuele- of

genderdiversiteit? En is het mogelijk

om een GSA op te richten op mijn

school?
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Kijk voor meer informatie over dit

onderwerp op:

 

www.cocleiden.nl/nederlands

www.gsanetwerk.nl

www.iedereenisanders.nl

https://stichtingidb.nl/discriminatie-

melden/ 

 

In Nederland hebben 2,5 miljoen

mensen van 16 jaar en ouder moeite

met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit

noem je laaggeletterdheid. Mensen die

laaggeletterd zijn, zijn dus geen

analfabeten. Ze kunnen wel lezen en

schrijven, maar beheersen

onvoldoende basisvaardigheden op het

gebied van taal, rekenen en computers.

Hierdoor worden ze belemmerd om

zelfstandig en actief te participeren in

de samenleving. Als je niet goed kunt

lezen en schrijven, vind je minder snel

een baan, kun je minder gezond leven

en heb je minder grip op je geldzaken.

 

Hoe kunnen we laaggeletterdheid

terugdringen? Welke problemen zijn

er? Wat wordt er op dit moment gedaan

om laaggeletterdheid terug te dringen?

Werkt dit/ is dit succesvol? Wat zouden

we nog meer kunnen doen? En hoe

bereiken we deze doelgroep?

 

Kijk voor meer informatie over

laaggeletterdheid op:

 

https://hollandrijnland.nl/maatschappij

/volwasseneneducatie/

 

https://www.lezenenschrijven.nl/over-

laaggeletterdheid/
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Integratie

In 2015 nam de wereldwijde

vluchtelingenstroom plotseling sterk

toe. Ook in de Leidse regio groeit het

aantal statushouders snel. Deze snelle

toename vergt aandacht, zorg, beleid en

betrokkenheid van burgers om een

duurzame integratie te bewerkstelligen.

De gemeente Leiden heeft het

programma van Project JAS ingericht

om een snelle en goede inburgering

van statushouders te bevorderen.

 

Over dit onderwerp zijn veel

interessante onderzoeken mogelijk.

Wat houdt Project JAS in? Hoe ziet het

programma eruit? Hoe gaat het nu met

statushouders die een aantal jaar

geleden naar Nederland/Leiden zijn

gekomen? Ga bijvoorbeeld eens met

hun in gesprek. Wat zijn hun

ervaringen? Lukt het bijvoorbeeld om

een baan te krijgen en financieel

zelfstandig te worden? En hoe gaat het

nu met hun kinderen op school, thuis

of op verenigingen? Welke problemen

ervaren zij? Wat zou er nog verbeterd

kunnen worden?

Pagina 10          

Kijk voor meer informatie over Project

JAS op: 

www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl/ind

ex.php/project-jas 
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Duurzaamheid

Een groot thema binnen de gemeente

Leiden is duurzaamheid. De gemeente

besteedt onder andere veel aandacht

aan duurzame verstedelijking en

klimaatadaptatie. Met de campagne

Leiden Gaat Goed wilt de gemeente

inwoners helpen om de juiste keuzes te

maken op het gebied van energie en

natuur. Op het gebied van

duurzaamheid zijn veel interessante

onderzoeken mogelijk.

 

Een van de thema’s waar je onderzoek

naar kan doen is duurzame

stadslogistiek. Hierbij kan je denken aan

vraagstukken als: wat voor kansen heeft

een autoluwe binnenstad in Leiden? Of:

wat moet er gebeuren om busjes met

pakjes uit de binnenstad te weren? Op

dit moment zijn er veel vrachtwagens

die goederen leveren voor winkels.

Deze zorgen voor overlast door

uitlaatgassen en opstoppingen. Kan

deze levering gecombineerd worden

zodat busjes en/of vrachtwagens nooit

met lege laadbakken rijden? Welke

combinaties zien we dan? 

De gemeente streeft ook het doel na

om de fiets op 1 te zetten. Denk bij dit

soort vragen aan: wat betekent het

streven om de fiets op 1 te zetten? Is dit

haalbaar? Wat zijn de mogelijkheden?

Wat heb je nodig om dit te bereiken?

 

Een ander actueel thema is dat van de

energietransitie en aardgasvrij wonen.

Kijk bijvoorbeeld eerst naar de

mogelijkheden om energieverspilling

tegen te gaan. Hoe kan je zonder

investeringen toch minder energie

gebruiken? Een volgende stap is het

isoleren van je huis. Voor de energie die

je dan nog verbruikt kun je eventueel

zonnepanelen gebruiken. Denk hierbij

aan vraagstukken als: wat zijn de

overwegingen van huishoudens om wel

of niet zonnepanelen te nemen? En hoe

zouden meer huishoudens

gestimuleerd kunnen worden om

zonnepanelen te nemen?

 

Een van de doelstellingen van de

overheid is dat Nederland in 2050

aardgasvrij moet zijn. Hoe kijken

mensen aan tegen aardgasvrij wonen?

En hoe kan je ervoor zorgen dat

iedereen aardgasvrij wilt worden? 
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Onderzoek bijvoorbeeld wat de

mogelijkheden en kosten zijn om een

bepaald type woning all-electric te

maken. Welke  (nog onbekende)

duurzame, innovatieve oplossingen zijn

er om Leiden Zuidwest te verwarmen?

Hoe kan waterstof een rol spelen in de

wijk? Of een buurtbatterij?

 

Cijfers over energiegebruik in Leiden

kan je vinden op:

www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank

.asp?

Entity=Onderzoeksbank&EntityID=502

 

Er zijn ook nog veel andere

mogelijkheden op het gebied van

duurzaamheid. Denk hierbij aan

onderzoeksvragen als: hoe kunnen

scholen klimaatneutraal worden? Of:

hoe kan jij thuis klimaatneutraal

worden? Het is belangrijk dat mensen

zich bewust worden van hun gedrag en

daardoor andere keuzes gaan maken,

bijvoorbeeld het eten van minder vlees

of het kopen van tweedehandskleding.

Onderzoek bijvoorbeeld wat de

mogelijkheden zijn om je dagelijkse

leven te verduurzamen. En hoe

bereiken we dat mensen zich bewust

worden van hun gedrag en betere 
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keuzes gaan maken? Hoe kunnen we

zorgen dat huishoudens beter afval

gaan scheiden en deze afvalstromen

weer hergebruiken? Dit geldt vooral

voor GFT afval.

 

Naast een onderzoek over het

verduurzamen van je school of je

dagelijkse leven kan je ook

onderzoeken wat bedrijven kunnen

doen om duurzamer te worden. Welke

bedrijven zitten er bijvoorbeeld in

Leiden en wat zijn hun mogelijkheden

om klimaatneutraal te worden? Een

voorbeeld van een bedrijf dat veel

aandacht besteedt aan duurzaamheid is

de Lidl. Deze supermarktketen heeft

400 winkels klimaatneutraal gemaakt.

Hoe heeft de Lidl dat gedaan? En

waarom doet niet elke supermarkt dit?

 

Kijk voor meer informatie op: 

www.gagoed.nl/

www.urgenda.nl/

 

Kijk voor meer informatie over het

duurzaamheidsbeleid van de Lidl op:

www.lidl.nl/nl/Klimaat-4925.htm
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Ruimtelijke
ontwikkeling

De gemeente houdt zich ook bezig met

de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

Binnen het thema ruimtelijke

ontwikkeling zijn er een aantal

interessante onderwerpen die

samenhangen met duurzaamheid. Een

onderwerp waar je onderzoek naar zou

kunnen doen is bijvoorbeeld

standslandbouw. Dat is het verbouwen

en oogsten van voedsel in of vlakbij de

stad en kan veel voordelen opleveren.

Voorbeelden van stadslandbouw in

Leiden zijn onder andere de moestuin

op de Kinderboerderij Merenwijk, de

Singelpark Kweektuin en het Zoeteland.

 

Gaat stadslandbouw werken in Leiden?

Onderzoek bijvoorbeeld wat er al

bedacht is en hoe Leiden specifiek in

elkaar zit. Wat gaat er helpen of

hinderen in Leiden als je zoiets wilt?

Het Zoeteland is een locatie voor

stadslandbouw, maar ligt momenteel

ook onder druk vanwege de behoefte

aan meer bouwen in de stad.

 

 

Kijk voor meer informatie over

stadslandbouw op:

www.stadslandbouwnederland.nl/

 

Kijk voor meer informatie over het

Zoeteland op: www.hetzoeteland.nl/

 

Een ander onderwerp is verticale

bossen, dit zijn combinaties van

hoogbouw en groen. Denk bijvoorbeeld

aan woontorens vol bomen en planten.

Dit zorgt voor meer groen in de stad en

is goed voor de luchtkwaliteit en de

biodiversiteit. 

 

Onderzoek bijvoorbeeld wat de

mogelijkheden zijn om verticale bossen

in Leiden aan te leggen. Hoe zouden we

de bouw van verticale bossen in Leiden

kunnen stimuleren en uitvoeren? Wat is

hiervoor nodig? En is het haalbaar? Wat

zijn de voordelen (of nadelen) van

verticale bossen? Of met welke

problemen moet je rekening houden

bij het aanleggen van verticale bossen?

Kijk ook hier eens naar wat er al

bedacht is. Hoe zit Leiden specifiek in

elkaar, en wat gaat dus helpen of

hinderen in Leiden als je zoiets wilt?
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Evenementen

In Leiden worden er veel evenementen

georganiseerd. Deze evenementen

trekken jaarlijks veel bezoekers en

veroorzaken vaak veel afval in de stad.

De gemeente is daarom bezig met het

verduurzamen van deze evenementen.

Wist je dat gemiddeld 85% van het afval

bij evenementen bestaat uit plastic

wegwerpbekers? De gemeente wilt

daarom het gebruik van eco-glazen

invoeren vanaf de viering van Leidens

Ontzet op 2/3 oktober 2019. Deze

glazen zijn van hard plastic en kunnen

daardoor gespoeld worden en opnieuw

worden gebruikt. Ze gaan wel meer dan

200 keer mee.

 

Welke aanbevelingen of ideeën heb jij

voor een volgende editie van het

Leidens ontzet of een van de vele

andere evenementen in de open lucht?

Hoe kunnen we evenementen nog

duurzamer maken? En welke gevolgen

heeft het invoeren van eco-glazen voor

een evenement? Je kunt dit vanuit een

economische invalshoek benaderen

door te kijken vanuit het perspectief

van de organisator/ondernemer. 

Hoeveel geld gaat dit bijvoorbeeld

kosten voor ondernemers? Is het

verduurzamen van evenementen

financieel haalbaar? Je kunt dit ook

vanuit een maatschappelijke invalshoek

benaderen. Hoe zorgen we dat

bezoekers zich bewust worden van

zwerfafval tijdens een evenement? En

hoe zorgen we dat ze hun gedrag gaan

aanpassen?

 

Een voorbeeld van een evenement in

Leiden waar het gebruik van eco-glazen

al is ingevoerd is Werfpop. Dit festival

wordt op 14 juli 2019 georganiseerd.

Wat kunnen we leren van dit

evenement op het gebied van

duurzaamheid? En kunnen we dat

toepassen bij andere evenementen in

Leiden? Op welke manier kunnen

evenementen worden verduurzaamd?

Hoe kunnen organisatoren hierbij

samenwerken?
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Kijk voor een interview met de

wethouder over eco-glazen op: 

 

www.sleutelstad.nl/2019/03/05/gebruik

-ecoglazen-vanaf-leidens-ontzet-

verplicht/

 

Kijk voor meer informatie over eco-

glazen op: 

www.gagoed.nl/groenglas/

www.leiden.nl/evenementen

 

Kijk voor meer informatie over

Werfpop op: www.werfpop.nl/
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Communicatie

De gemeente Leiden heeft veel

aandacht besteed aan het

verduurzamen van de Kinderboerderij

Merenwijk. Op de Kinderboerderij

Merenwijk vind je een dierenweide, een

erf met meerdere stallen en het

bezoekerscentrum Weidezicht. Dit

bezoekerscentrum biedt informatie

over natuur en duurzaamheid en over

de dieren en de activiteiten.

 

Een van de uitdagingen op dit moment

is om bezoekers naar het

bezoekerscentrum te trekken en ze

bewust te maken van alles wat er te zien

en te doen is op de kinderboerderij.

Voor je profielwerkstuk zou je daarom

onderzoek kunnen doen naar het

verbeteren van de communicatie.

Welke problemen zijn er op dit

moment op het gebied van

communicatie? En hoe kunnen we dit

verbeteren? Hoe kunnen we er voor

zorgen dat er meer jongeren naar het

bezoekerscentrum komen? En dat

bezoekers zich bewust zijn van de

verduurzaming en de

duurzaamheidseducatie op de 

kinderboerderij?

 

Bedenk bijvoorbeeld een leuke

campagne om meer bezoekers te

trekken en maak een leuke poster of

flyer. Of verzin een creatieve manier

om de informatie die nu te vinden is op

de kinderboerderij over te brengen bij

de bezoekers. Hoe kan je er voor

zorgen dat de kennis wordt

overgedragen op een leuke/creatieve

manier? En hoe zorg je er voor dat

mensen zich er bewust van worden dat

er meer te zien is op de kinderboerderij

dan alleen de dieren?

 

Kijk voor meer informatie over de

Kinderboerderij Merenwijk op de

Facebookpagina: 

www.facebook.com/kinderboerderijme

renwijk/
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De gemeente

Naast al deze thema’s waar de

gemeente zich mee bezighoudt kan je

natuurlijk ook onderzoek doen naar de

organisatie van de gemeente zelf. Wat

doet de gemeente Leiden eigenlijk?

Paspoorten uitgeven en

bouwvergunningen afgeven zijn

natuurlijk bekende taken die een

gemeente uitvoert. Maar het werk van

de gemeente is veelomvattend en het

onderzoeken waard om eens wat meer

te weten te komen over de diverse

taken die door de gemeente worden

uitgevoerd.

 

De gemeente heeft bijvoorbeeld een

belangrijke rol wanneer er zich een

crisis voordoet. Wat komt er allemaal

bij kijken om te anticiperen op

eventuele rampen? Of hoe zorgt de

gemeente dat grote evenementen in

goede banen worden geleid?  Wie

hebben er allemaal een rol als het erop

aankomt?

 

De ondernemingsraad is een

medezeggenschapsorgaan, maar wat is

dat eigenlijk? Wat is een

ondernemingsraad en wat doet deze

precies? Waarom heeft de gemeente

een ondernemingsraad en wat heb je

eraan? En hoe kom je eigenlijk aan een

ondernemingsraad?
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